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 (2التقويم ) الثالثمراجعة الفصل الدراسي      

 2018 - 2017العام الدراسي              

   العاشر  الّصف  -دة التربية اإلسالمية   ما        

                                                                        اسم الطالب : ...............................                                               الّشعبة : .....................   

 

 )الدرس األول 1 ذو القرنين الرجل الصالح سورة الكهف 011338 (

1اقرأ اآليات الكريمة اآلتية ثم أجب عما يليها من أسئلة   

 

 

 

 

 

 

 

بين معاني المفردات اآلتية 1 -أ  

ذات طين   1حمئة -4          برا فيه موعظة          خ     1 ذكرا  -3  

الجبلين  1السدين   -5             علما شامال                   1خبرا  -2   

ثقبا    1نقبا -6                                القمتين  1الصدفين -1  

1 ما داللة قوله تعالى  -ب  

. ( َوآتَْينَاهُ ِمن ُكل ِ َشْيٍء َسبَبًا) -3  

 ضرورة التوكل على هللا واألخذ باألسباب واالستعداد والسعي بجد واالجتهاد.

ا أَن  ) -2 َب َوإِمَّ ا أَن تُعَذ ِ َِّخَذ فِيِهْم ُحْسنًاإِمَّ ( . تَت  

 انقاذ الناس وارشادهم أوال من إهالكهم والقسوة عليهم .

( . قل إنما أنا بشر مثلكم ) -1  

 أي أن األنبياء عليهم السالم ينطبق عليهم ما ينطبق على البشر من الصحة والمرض والموت والحياة .
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ِض َوآتَيأنَاهُ ِمن ُكل ِ  َرأ ًرا )83( إِنَّا َمكَّنَّا لَهُ فِي اْلأ نأهُ ِذكأ نَيأِن ۖ قُلأ َسأَتألُو َعلَيأُكم م ِ أَلُونََك َعن ِذي الأقَرأ قال تعالى:) َويَسأ

نَا  ًما ۗ قُلأ ِس َوَجَدَها تَغأُرُب فِي َعيأٍن َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعنَدَها قَوأ ٍء َسبَبًا )84( فَأَتأبََع َسبَبًا )85( َحتَّٰى إَِذا بَلََغ َمغأِرَب الشَّمأ َشيأ

بُهُ  بُهُ ثُمَّ يُرَ دُّ إِلَٰى َرب ِِه فَيُعَذ ِ َف نُعَذ ِ ا َمن َظلََم فََسوأ نًا )86( قَاَل أَمَّ َِّخَذ فِيِهمأ ُحسأ ا أَن تَت َب َوإِمَّ ا أَن تُعَذ ِ نَيأِن إِمَّ يَا َذا الأقَرأ

ًرا )88( ثُمَّ أَتأبََع َسبَبًا  ِرنَا يُسأ نَٰى ۖ َوَسنَقُوُل لَهُ ِمنأ أَمأ ا َمنأ آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فَلَهُ َجَزاًء الأُحسأ ًرا )87( َوأَمَّ َعَذابًا نُّكأ

نَا بَِما  ِلَك َوقَدأ أََحطأ ن ُدونَِها ِستأًرا )90( َكَذٰ عَل لَُّهم م ِ ٍم لَّمأ نَجأ لُُع َعلَٰى قَوأ ِس َوَجَدَها تَطأ ِلَع الشَّمأ )89( َحتَّٰى إَِذا بَلََغ َمطأ

ًَّل )93(  ًما َّلَّ يََكاُدوَن يَفأقَُهوَن قَوأ يأِن َوَجَد ِمن ُدونِِهَما قَوأ لََديأِه ُخبأًرا )91( ثُمَّ أَتأبََع َسبَبًا )92( َحتَّٰى إَِذا بَلََغ بَيأَن السَّدَّ

عََل بَيأنَنَا َوبَيأنَُهمأ َسداا  ًجا َعلَٰى أَن تَ جأ عَُل لََك َخرأ ِض فََهلأ نَجأ َرأ أُجوَج َوَمأأُجوَج ُمفأِسُدوَن فِي اْلأ نَيأِن إِنَّ يَأ قَالُوا يَا َذا الأقَرأ

ًما )95( آتُونِي ُزبََر الأَحِديِد ۖ َحتَّٰى إَِذا َساَوٰى  عَلأ بَيأنَُكمأ َوبَ يأنَُهمأ َردأ ةٍ أَجأ )94( قَاَل َما َمكَّن ِي فِيِه َرب ِي َخيأٌر فَأَِعينُونِي بِقُوَّ

َهُروهُ َوَما  َطاُعوا أَن يَظأ ًرا )96( فََما اسأ َدفَيأِن قَاَل انفُُخوا ۖ َحتَّٰى إَِذا َجعَلَهُ نَاًرا قَاَل آتُونِي أُفأِرغأ َعلَيأِه قِطأ بَيأَن الصَّ

تََطاُعوا لَهُ نَقأبًا )97( )سورة الكهف  (  اسأ
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اذكر شروط العمل الصالح . -ب  

 أن يكون خالصا لوجه هللا تعالى 

 أن يكون متقنا .

بين أساس الرجاء باهلل تعالى . -ج  

 توحيد هللا والبعد عن الشرك

 االشتغال بالعمل الصالح .

علل1 جعل هللا تعالى األنبياء عليهم السالم بشرا . -د  

 ليؤمن الناس اختيارا ال كرها وقناعة ال خوفا . 

 

 الدرس الثاني 1)المدارس الفقهية (

ما مفهوم المدارس الفقهية؟ -أ  

 طريقة ومنهج يتبعه الفقيه فيأخذه عنه غيره ويتابعونه عليه حتى يعرفوا به .

قارن  -ب  

 

 مدرسة العراق

 

 مدرسة المدينة

 

 المدرسة الفقهية

تأسست هذه المدرسة بعد هجرة 

مجموعة من الصحابة إلى العراق 

فضال عن انتقال الخالفة إليها بعد 

 المدينة والشام .

منع سيدنا عمر بن الخطاب 

رضي هللا عنه كبار الصحابة 

من مغادرة المدينة ليستفتيهم 

ويستشيرهم فيما يستجد من 

 أمور وقضايا .

 

 سبب ظهورها

 اعتمادها على الرأي و القياس

 الفقه االفتراضي . 

اعتمادها على الحديث النبوي 

 بشكل كبير ,قلة التفريعات .

 

 مميزاتها

 

 

 الدرس الثالث ) مراحل جمع القرآن الكريم (

اتخذ جمع القرآن الكريم في عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص معنيين اثنين أحددهما مبينا أهمية التكامل بينهما. -أ  

 األول 1 الجمع بمعنى الحفظ أي حفظه في الصدور .

 الثاني 1 الجمع بمعنى الكتابة .
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الصديق وعثمان بن عفان رضي هللا عنهما من حيث خدمة القرآن الكريم ضمن الجدول  قارن بين عمل أبي بكر -ب

 التالي1

 
 في عهد عثمان بن عفان رضي هللا عنه

 
 في عهد أبي بكر الصديق رضي هللا عنه

 

 
جمع القرآن في مصحف واحد وتوزيعه على األمصار 

 وحرق أي مصحف آخر 

 
جمع القرآن في مصحف واحد مع اإلبقاء على المصاحف 

 الموجودة عند الصحابة . 
 
 
 
 
 
 

 

اذكر سبب أمرعثمان بن عفان بحرق جميع المصاحف واعتماد المصحف الذي أرسله إلى األمصار , رغم أن هذه  -1

 المصاحف كانت صحيحة وغير محرفة .

الكريم .ختالف في قراءة القرآن ليقضي على التنازع واال  

 الدرس الرابع )منهج النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الدعوة (

ما مفهوم منهج النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الدعوة ؟ -أ  

الموصلة إلى هللا .عملية بناء متكاملة لطريقة الدعوة إلى هللا تشتمل على الطرائق واألساليب   

الجدول التالي 1 صنف خصائص وأساليب المنهج النبوي في الدعوة ضمن -ب  

 
 أساليب المنهج النبوي                  

 
 خصائص المنهج النبوي

 
 

الدعوة بالحكمة , الموعظة الحسنة ,الجدال بالحسنى , 
 ضرب األمثلة ,الرسم والتشبيه , طرح األسئلة .

 
 

الوضوح , التدرج , الثقة بنصر هللا ,التيسير ,الرحمة 
,التأني وعدم االستعجال .بالخلق , الصبر والثبات   
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 الدرس الخامس )أحكام الزواج (

بين الحكمة من تشريع الزواج ؟ -أ  

 بناء المجتمع وتحصينه , النسل , بلوغ السمو اإلنساني .

ما األسس التي يجب مراعاتها عند اختيار الزوج أو الزوجة ؟ -ب  

 الدين وحسن الخلق , التكافؤ بين الزوجين .

علل 1 أهمية الولي للمرأة في النكاح . -ج  

 حفاظا على الحقوق وخوفا من الخداع وامتثاال ألمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .

عدد ثالثة من الحقوق المشتركة بين الزوجين . -د  

 حسن العشرة بينهما بالمعروف 

 حل استمتاع كل من الزوجين باآلخر 

 ثبوت النسب .

 

 الدرس السادس ) طاعة ولي األمر (

من هم أولوا األمر ؟ وما حكم طاعتهم ؟ -أ  

 الحاكم _ أو رئيس الدولة _ أو من له الوالية على المسلمين .

 وحكم طاعتهم واجبة .

بين مسؤولية الحاكم والمحكوم حسب الجدول  التالي1 -ب  

 

 

 حق الحاكم على الرعية

 

 حق الرعية على الحاكم

 حفظ الدين والنفس  السمع والطاعة 

 إقامة العدل  اإلكرام واإلجالل 

 حفظ الحقوق  الدعاء له بالصالح والتوفيق 
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؟ما داللة الجمع بين طاعة هللا تعالى وطاعة رسوله مع طاعة ولي األمر   – ج  

 يدل على أهمية وضرورة طاعة ولي األمر .

أمر اإلسالم بطاعة الحاكم وعدم الخروج عليه . 1علل –د   

 ألن الخروج عليه فيه ضياع لمقاصد الشريعة الخمسة .

 أحكام النون الساكنة والتنوين 

اإلقالب ( , أوال اإلظهار يكون عندما يأتي بعد  –اإلخفاء  –اإلدغام  –للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام )اإلظهار  -ز

, ثانيا اإلدغام يكون عندما يأتي بعد النون الساكنة  ه ( -غ -ع–خ  –ح–التنوين أحد هذه الحروف )أ وأالنون الساكنة 

التنوين  وأثالثا اإلقالب ويكون عندما يأتي بعد النون الساكنة , ن( -و -ل -م -ر –التنوين أحد هذه الحروف ) ي  وأ

التي لم يتم ذكرها . حروف الهجاءباقي التنوين  وأاكنة حرف )الباء( رابعا اإلخفاء ويكون عندما يأتي بعد النون الس  

استخرج حكم النون الساكنة والتنوين من اآليات الكريمة التالية 1 -3  

 
 حكمها

 
 اآلية الكريمة

  اظهار حلقي. 
ِ َوُهَو  ْن أَْسلََم َوْجَههُ ّلِِلَّ مَّ قال تعالى )َوَمْن أَْحَسنُ  ِدينًا م ِ

(ُمْحِسن    

   .اخفاء –ادغام بغنة 
 ِ قال تعالى )َمن يَْعَملْ  ُسوًءا يُْجَز بِِه َواَل يَِجْد لَهُ ِمن ُدونِ  َّللاَّ

(َوِليًّا َواَل نَِصيًرا  

   .اقالب
ن بَْعدِ  َوِصيٍَّة تُوُصوَن بَِها أَْو َدْينٍ  (  قال تعالى )م ِ

 

.اخفاء –اخفاء    
ِلكَ  فَُهْم ُشَرَكاُء فِي الثُّلُثِ  (

َٰ
 قال تعالى )فَِإن َكانُوا أَْكثَرَ  ِمن َذ

 

اخفاء . –اظهار حلقي    
 اِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلعَنََت ِمنُكمْ (

َٰ
 قال تعالى ) َذ

 

 

 

 

 

 تمت والحمد هلل

 


