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 (2التقويم ) الثالثالفصل الدراسي  مراجعة

 2019-2018العام الدراسي  

  2018  /      /التاريخ :                                              الشعبة:...................    -السادسالصف : 

 التربية اإلسالمية المادة :     اسم الطالب : ...............................                      

 

 :السؤال األول

 

 اتلو اآليات الكريمة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها : (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معناها المناسب من خالل الجدول التالي :صل بين الكلمة و  -أ

 

 . تكبر و تعالي  مناكبها

 . الطير تضم أجنحتها النشور

 . خلقكم نذير

 . التنبيه و التحذير لجوا في عتو  

 . تمادوا في االستكبار و العناد ذرأكم

 . البعث بعد الموت ويقبضن

 جوانبها و طرقها غرور

 

 

ُِّّّٰرئزئمئنئىئيئربَّميىيييٰذٰرٰىٌٍّّيهخيٹٱٹٱُّٱ
ىثيثىفيفىقيقاكنثزبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيترثزثمث
نيىيييجئميينٰىريزيىنلكمكىكيكملىليلامممرنزنمننن

متهتمثحجمججحمحجخمخجسحسخسختحئخئمئهئجبحبخبمبهبجتحت
خصمصجضحضخضمضحطمظجعمعجغمغجفحفخفمفحقمقجكحكخكحصمس

حمخمممجنحنخنمنهنجهمهٰهجملكمكجلحلخلملهل
25- 15الملك:  َّجيحيخيميهيمئهئمبهبمت  

مكىكيكملىليلامممرنزنمنننىنينٰىريزيمينيىيييجئحئخئمئهئجب
هبجتحتختمتهتمثحجمججحمحجخمخجسحسخسمسحصخصمبحبخب

مصجضحضخضمضحطمظجعمعجغمغجفحفخفمفحقمقجكحكخكلكمكجل
حلخلملهلجمحمخمممجنحنخنمنهنجهمهٰهجيحيخيمي

٢٨ - ١الجن:  َّهيمئهئمبهبمتهتمثهثمس  

 

 سورة المزمل

خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىنينجهمهىهيهجيحيخيميُّٱ
ىيييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئمئنئىئيئربزبمبنبىبيبرت
زتمتنتىتيترثزثمثنثىثيثىفيفىقيقاكلكمكىكيك
ملىليلامممرنزنمنننىنينٰىريزيمينيىيييجئ
حئخئمئهئجبحبخبمبهبجتحتختمتهتمثحجمججحمح
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 يفيد المعاني التالية :حدد من اآليات ما  -ب

 . ما حل باألمم السابقة من هالك هو عظة و عبرة للناس -

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 . ال رازق إلى هللا تعالى -

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

 : كيف تشكر هللا تعالى على كل من  -ت

 ..................................................................................السمع : ...................................... -

 ................................................................................البصر : ....................................... -

 .................................................................................الفؤاد : ....................................... -

 

 . ببن صورة الضال عن طريق الهداية و صورة المهتدي لمنهج هللا تعالى كما وردت في اآليات-ج

 ..............................................................................المهتدي : ..................................... -

 ...............................................................................الضال : ...................................... -

 

 . بيت الشعر الذي يحتوي على حروف اإلخفاء الحقيقي أذُكر      -د 

 

              ..................................................................................................................................... 

 

 علل ما يلي : (2)

 

 . يوجهنا القرآن الكريم في كثير من اآليات إلى التفكر و التقل -أ

.................................................................................................................................. 

 

 . إخفاء النون الساكنة و التنوين باإلخفاء الحقيقيسبب تسمية  -ب

.................................................................................................................................. 
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 السؤال الثاني :

 

 اقرأ اآليات الكريمة التالية ثم أجب عن األسلة التي تليها . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اآليات الكريمة عن ثالث كلمات تحتوي على نون ساكنة .ابحث في  -أ

- ............................................................... 

- ............................................................... 

- ............................................................... 

 

 ابحث في اآليات الكريمة عن ثالث كلمات تحتوي على تنوين . -ب

- ......................................................... 

- ......................................................... 

- ......................................................... 

 

 . لإلخفاءاآلية الكريمة عنأربعة أحكام ابحث في  -ت

- ......................................................... 

- ......................................................... 

- ......................................................... 

- ......................................................... 

 

 

 السؤال الثالث :

 

 َضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة في ما يلي :(4)

 

 كان عباس بن فرناس عالماً مسلماً في مجال  : -أ            

ب -البصريات                              –الطيران.                                    -   .الط ِّ

 

 في غزوة أحد : المسلمين كان عدد المقاتلين -ب

 مقاتل 900 -                            مقاتل 800 -                               مقاتل 700 -

 

 هو . الحقيقي اإلخفاءعدد حروف  -ت

 تسعة حروف  -                             ستة حروف -                              خمسة عشر - 

قَاَل يَا قَْوِم إِنِِّي لَُكْم  ﴾١﴿َعذَاٌب أَِليمٌ إِنَّا أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه أَْن أَنِذْر قَْوَمَك ِمن قَْبِل أَن يَأْتِيَُهْم ) قال تعالى :

بِينٌ   ﴾(  )سورة نوح (٢﴿ نَِذيٌر مُّ

ْنُهْم فَقَاَل اْلَكافُِروَن َهـذَا َشْيٌء َعِجيبٌ  قال تعالى : نِذٌر ِمِّ أَإِذَا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا ذَِلَك  ﴾٢﴿ ) بَْل َعِجبُوا أَن َجاَءُهم مُّ

 ﴾( )سورة ق (٤﴿ قَْد َعِلْمنَا َما تَنقُُص اأْلَْرُض ِمْنُهْم َوِعنَدنَا ِكتَاٌب َحِفيظٌ  ﴾٣﴿ َرْجٌع بَِعيدٌ 
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 كان عدد المشركين في غزوة أحد : -ث

 مقاتل 2700 -            مقاتل                3000 -   مقاتل                        4000 -

 

 احكام . عدد أحكام النون الساكنة و التنوين هو ...................... -ج

 

 أربعة  -                                  خمسة   -                              ثالثة    -                  

 

 ....( هي حروف ................. ص,ذ,ث,ك,ج,ش,ق,س,د,ط,ز,ف,ت,ض,ظهذه الحروف ) -ح

 اإلدغام  -                       اإلخفاء -                                     اإلظهار -

 

 . إخفاء حقيقيأي من األمثلة التالية فيه  -خ

 نُُزالً بِّما كانوا  -ُسَجداً و سبحوا                            -َعلِّيٌم حكيم                                 -

 

 

 

 أمام العبارة الغير صحيحة فيما يلي :   ) Xأمام العبارة الصحيحة وعالمة ))√( عالمة ضع  (5)

 

 .  أول من صنع مجسم للكرة األرضية هو اإلدريسي)            (  -أ

 .شبه الرسول صلى هللا عليه و سلم الصديق الصالح بنافخ الكير)            (  -ب

 . للنون الساكتة و التنوين ثالث أحكام )            (  -ت

 )            ( من األمور المساعدة على تعلم أحكام التالوة و التجويد المداومة على تالوة القرا ن  الكريم . -ث

 . أمر هللا تعالى اإلنسان بالسعي في أرجاء األرض و طلب الرزق)            (  -ج

 زائدة تنطق فقط في حالة الوصل .)            ( التنوين هو نون ساكنة  -ح

 . اإلخفاءبسبب وجود نون ساكنة لحقها حرف من حروف  إخفاء( حكم  عْندَ )            ( في كلمة )  -خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


