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 (1) التقويماألول - الدراسي الفصل مراجعة               

 2018 - 2017 الدراسي العام             

 عاشرال فالص    -  التربية اإلسالمية  مادة        

 : .....................                                                                             لش عبةا: ...............................                                                الطالب اسم

 

 

  السُّؤاُل األََوُل :

 

 الفقه واإلدراك والعلم بصفات األشياء من حسنها وقبحها وكمالها .:  عرف العقل -أ

 

العقول  –علو مكانة أصحاب العقوول  –جعل اإلسالم العقل مناط للتكليف : عقل موقف اإلسالم من ال -ب

 احترام اإلسالم لدور العقل . –أساسا لقبول الدعوة 

 :ما معنى العبارة التالية )العقل مناط التكليف( -ج

 يكون اإلنسان العاقل مكلفا بأحكام اإلسالم ومسؤوال عن تصرفاته ومحاسبا عليها ألنه قادر على  

 فال يحاسب .لسبب خارج عن إرادته ارتفع عنه التكليف شرعا أما إذا فقد اإلنسان عقله فهم األحكام  

 

 

 

 السؤال الثاني:

 التالية .امام العبارات )×( او ( √ ضع عالمه )   -أ

 

 (    √ )      أتباعه باالبتعاد عن كل ما يعطل العقل ويضر به.                    يأمر اإلسالم  -1

 (   √ )       في حواري مع اآلخرين أحرص على الحجج والبراهين العقلية والمنطقية.       -2

 (    ×    الجتماعي بدون أن أتأكد منها.  )ل اأسارع بتصديق كل ما جاء في وسائل التواص -3

 (    ×    )                           سؤول عن تصرفاته ومحاسبا عليها .اإلنسان الغير عاقل م -4

 (   √)           أحرص على قراءة الكتب النافعة باستمرار ألنها غذاء للعقل .                   -5
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  السؤال الثالث:

طريقة ومنهج يتبعه الفقيه فيأخذه عنه غيره ويتابعونه عرف المدرسة الفقهية : 

.عليه حتى يعرفوا به   

الحكم الشرعي لما لم يقع بعد من  اجتهاد الفقيه في وضع: ما المقصود بالفقه االفتراضي

.الحوادث والنوازل المقدرة  

.العراق في ؟وأين ظهر   

.للمستقبل يدل على بعد نظر واستشراف  ؟ وعلى ماذا يدل   

 السؤال الرابع:

 علل لما يأتي 

 منع عمر بن الخطاب كبار الصحابة من مغادرة المدينة المنورة؟

 أمور وقضايا .ليستفتيهم ويستشيرهم فيما يستجد من 

 قارن بين مدرستي المدينة والعراق وفق الجدول التالي :

 

 وجه المقارنة  

      

 مدرسة المدينة       

  

 مدرسة العراق

 

 أسباب النشوء    

وفاة النبي صلى هللا عليه 

كثرة الصحابة  –وسلم 

 رضوان هللا عليهم .

قلة الصحابة رضوان هللا 

 عليهم.

 

 المميزات     

 

كثرة السنن واآلثار  -1

   عن النبي عليه السالم.

 قلة الحوادث الجديدة. -2

نقاء المدينة من  -3

األفكار والفلسفات 

التي تعرضت لها 

 مدرسة العراق.

قلة السنن واألحاديث  -1

 بسبب قلة عدد الصحابة.

كثرة الوقائع والحوادث   -2  

 الجديدة.

كثرة الفتن وظهور  -3  

 الفرق.

 

 المنهج    

االعتماد على الحديث النبوي 

بشكل كبير وقلة التفريعات 

 .والرأي

االعتماد على الرأي والقياس 

والفقه االفتراضي ألمور عدة 

 .منها 
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 السؤال الخامس :

 أكمل ما يأتي : -أ

جدتها أم النبي صلى هللا عليه وسلم آمنة نسبة إلى آمنة سميت السيدة سكينة رحمها هللا  -1

 بنت وهب.

 تسكن إليها وتألفها.س أت أن النفورلقبت الرباب ابنتها بسكينة لما  -2

 

 من خالل سيرة السيدة سكينة رحمها هللا اذكر الصفات الالزمة لشخصية المرأة القيادية : -ب

 

 .أن تكون قوية الشخصية  -1

 ذات جلد وصبر. -2

 ال تعرف اليأس. -3

 

 

 تمت والحمد هلل                                                


