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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 : -*

 .............:  .................................................................االستعفاف عرف  - 1

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

 بين الفرق بين العفة والمروءة:  - 2

 ..........................................................................................................العفة :   

 .......................................................................................................المروءة : 

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

 

 

 آثار االستعفاف على الفرد         

 

 

 آثار االستعفاف على المجتمع       

 

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

 

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

 

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

 

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

 

  

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

 

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

 

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

 

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

 : هيلي امع بجا مث يلاتلا ثيدحلا ارقا -*

ُ ِمن فَْضِلِه ۗ ى اَل يَِجدُوَن نَِكاًحا َحتَّ َوْليَْستَْعِفِف الَِّذينَ قال تعالى )  َوَمن َكاَن َغنِيًّا فَْليَْستَْعِفْف ۖ ) - (يُْغنِيَُهُم َّللاَّ

 (فَْليَأُْكْل بِاْلَمْعُروِف َۚمن َكاَن فَِقيًرا و

 :استخرج صورتين من صور االستعفاف من اآليتين السابقتين - 1

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

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

 

 خلق االستعفاف: الىلوصول اذكر أهم سبل ا - 2

 

 .........................................................................-أ

 

 .........................................................................-ب

 

 .........................................................................-ت

 

 :السؤال الثالث 

 أكمل ما يأتي: - 3

 ..................................و.....................و.................أركان العقد هي............  -أ 

 ......................... العقد من حيث المشروعية ينقسم إلى عقد .....................وعقد  - ب

 

 ما بين القوسين:اختر لكل عقد مما يلي ما يناسبه من  – 4

 

 غيذذر مشذذرو ( –أخذذذ اجاجذذة مذذاء صذذغيرة وأعاذذى صذذاحه البقالذذة درهمذذا دون أن يتكلمذذا.) مشذذرو   -أ

 

 غير مشرو ( –) مشرو     ل بما في جيبي من دراهم.      قال له اشتريت منك هذا الهاتف النقا -ب

 

 غير مشرو ( –اتفقا على السعر واشترط المشتري على البائع تقسيط الثمن فقبل البائع. ) مشرو   -ت
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 السؤال الرابع:

 علل ما يأتي : - 5

 إباحة بيع السلم مع أن البيع غير موجود. - أ

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

 

 اجتناب المسلم لوسائل الكسه الغير مشرو  . - ب

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

 

  : يلي اميف أطخلا ةرامام العبا×( )ةمالعو ةحيحصلا ةرابعلا ماما )√ (ضع عالمه  -  6

 )            (         ها للناس.                     احتكر سلعة ليرفع سعرها ويتحكم في بيع –أ       

 

 )            (  استجاب أحد المتعاقدين لصاحبه عندما طله إليه إقالة البيع وإلغاء العقد. - ب

 

 )           (                       أخفى عن المشتري تعرض سيارته لحادث جسيم.         - ت

 

 السؤال الخامس :  

 

ةً َعلَْيُكْم ۖ فَإِذَا َجاَء اْلَخذْوُف َرأَْيذتَُهْم يَنُرذُروَن إِلَْيذَك تَذدُوُر  قال تعالى :) َعلَْيذِه ى أَْعيُذنُُهْم َكالَّذِذي يُْغشذأَِشحَّ

ُ  لئذكةً َعلَذى اْلَخْيذِر ۚ أُوبِأَْلِسنٍَة ِحذدَاٍد أَِشذحَّ ِمَن اْلَمْوِتۖ  فَإِذَا ذََهَه اْلَخْوُف َسلَقُوُكم  ِمنُذوا فَذأَْحبََط َّللاَّ ْْ لَذْم يُ

ِ يَِسيًرا )لك أَْعَمالَُهْم ۚ َوَكاَن ذَ   (19َعلَى َّللاَّ

 

 تتحدث اآلية الكريمة عن المنافقين في حالتين مختلفتين وضحهما: - 7       

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

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

 

 

 


