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 (1) التقويماألول - الدراسي الفصل مراجعة               

 2018 - 2017 الدراسي العام             

 الحادي عشر فالص    -  التربية اإلسالمية  مادة        

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

  السُّؤاُل األََوُل :

 اجب عن األسئلة التالية : -*

 طلب العفة وهو ترك ما ال يليق والبعد عما يخرم المروءة .:  االستعفاف عرف  - 1

 بين الفرق بين العفة والمروءة:  - 2

 ترك ما ال يليق والبعد عما يخرم المروءة العفة :  

 الوقوف عند محاسن األخالق وجميل الصفات .المروءة : 

 

 أكمل الجدول التالي بذكر آثار االستعفاف على الفرد والمجتمع : -   3       

 

 

 آثار االستعفاف على الفرد         

 

 

 آثار االستعفاف على المجتمع       

 

 علو الهمة . -1

 

 البعد عن سفاسف األمور. -2

 

 االنشغال بما هو نافع. -3

 

 

 تماسك المجتمع أمام األخطار نتيجة -1

 الثقة بين أفراده .لوجود  

 

 .خلو المجتمع من الجريمة  -2

 

 تقدم لمجتمع وازدهاره . -3
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 السؤال الثاني:

ِِ   ى اَل يَِجدُوَن نَِكاًحا َحتَّ الَِّذينَ  َوْليَْستَْعِففِ قال تعالى ) ُ ِمن فَْضلِل َوَملن َكلاَن َننِي لا فَْليَْسلتَْعِفْف م َوَملن ) - (يُْغنِيَُهُم َّللاَّ

 (َكاَن فَِقيًرا فَْليَأُْكْل بِاْلَمْعُروِف ۚ

 :استخرج صورتين من صور االستعفاف من اآليتين السابقتين  -أ

 االستعفاف في النكاح واألعراض. -1

 االستعفاف في المال . -2

 

 خلق االستعفاف: الىلوصول اذكر أهم سبل ا -ب

 

 المداومة على العبادات وخاصة الصالة . -1

 

 . الحفاظ على النوافل وذكر هللا تعالى والدعاء -2

 

 الصحبة الصالحة التي تعين على الخير . -3

 

    :السؤال الثالث 

 أكمل ما يأتي: -أ 

 محل العقد )المعقود عليِ (.و المتعاقدان  وصيغة العقد  أركان العقد هي   

 نير مشروع . وعقدمشروع سم إلى عقد العقد من حيث المشروعية ينق 

 

 ما بين القوسين:اختر لكل عقد مما يلي ما يناسبِ من  –ب 

 

 نيللر مشللروع( – مشللروعأخللذ زجاجللة مللاء صللغيرة وأعطللى صللاحب البقالللة درهمللا دون أن يتكلمللا.)  -1

 

 (نير مشروع –قال لِ اشتريت منك هذا الهاتف النقال بما في جيبي من دراهم.            ) مشروع  -2

 

 نير مشروع( –مشروع اتفقا على السعر واشترط المشتري على البائع تقسيط الثمن فقبل البائع. )  -3
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 السؤال الرابع:

 علل ما يأتي :

 إباحة بيع السلم مع أن البيع نير موجود. -1

 رفقا بالناس وتيسيرا عليهم في معاملتهم .

 

 اجتناب المسلم لوسائل الكسب الغير مشروع . -2

 خوفا من الوقوع في الحرام .

 

 :ةليامام العبارات التا)×( او )√ ( ضع عالمِ 

 (      ×   )                             احتكر سلعة ليرفع سعرها ويتحكم في بيعها للناس.   -1

 

 (     √استجاب أحد المتعاقدين لصاحبِ عندما طلب إليِ إقالة البيع وإلغاء العقد.  )      -2

 

 (     ×   )                       أخفى عن المشتري تعرض سيارتِ لحادث جسيم.          -3

 

 

 

 السؤال الخامس :  

 

ةً َعلَْيُكْم م فَإِذَا َجاَء اْلَخْوُف َرأَْيتَُهْم يَنُظُروَن إِلَْيَك تَلدُوُر  قال تعالى :) ِِ ِملَن ى أَْعيُلنُُهْم َكالَّلِذي يُْغشلأَِشحَّ َعلَْيل

َ  لئلكةً َعلَى اْلَخْيِرۚ  أُواْلَمْوِت م فَإِذَا ذََهَب اْلَخْوُف َسلَقُوُكم بِأَْلِسنٍَة ِحدَاٍد أَِشحَّ  ُ لَلْم يُْؤِمنُلوا فَلأ أَْعَملالَُهْم ۚ ْحبََط َّللاَّ

ِ يَِسيًرا )لك َوَكاَن ذَ   (19َعلَى َّللاَّ

 

 تتحدث اآلية الكريمة عن المنافقين في حالتين مختلفتين وضحهما:

 في حال القتال : يخافون القتل والهالك.

 في حال السلم : يؤذون المسلمين بألسنتهم .

 

 

 


