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 (2التقويم ) الثالثمراجعة الفصل الدراسي      

 2018 - 2017العام الدراسي              

    حادي عشر ال الّصف  -دة التربية اإلسالمية   ما        

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

 )الدرس األول :ضوابط اجتماعية (

:اقرأ اآليات الكريمة اآلتية ثم أجب عما يليها من أسئلة   

 

 

 

 

بين معاني المفردات اآلتية : -أ  

أقرب . أدنى  -4              كذبا وباطال .   بهتانا  -1  

الذين ينشرون الخوف في المجتمع .  المرجفون  -5              .يسدلن ويرخين     يدنين -2  

لنسلطنك عليهم .  لنغرينك بهم -6              الجلباب الواسع .  جالبيبهن -3  

: علل : وصف اإليذاء بالبهتان -ب  

المختلق .ألن أذية المؤمنين و المؤمنات باألفعال و األقوال القبيحة ، كالبهتان و التكذيب الفاحش   

ِلَك أَْدَنىَٰ أَن يُْعَرْفَن فاََل يُْؤذَْينَ قوله تعالى )  -ج
( فيه ذكر للعلة التي فرض من أجلها الحجاب وضحها :  ذََٰ  

 عدم اإليذاء.

بين أثر الحشمة على عالقات الناس : -د  

 . منع األذى خاصة عن المرأة .   3. سعادة المجتمع .   2. صالح الفرد .    1

 اذكر بعض أشكال االيذاء فيما يأتي :    -ز

 الحاق األذى بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص : -1

 بتكذيبه و النيل من عرضه .

 الحاق األذى بالنساء : -2

 بالخوض في أعراضهن .

 الحاق األذى بالرجال :-3

عتداء على حقوقهم .البا  

 

50 

ِهينًا )57( َوالَِّذيَن يُْؤذُوَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت  ْنيَا َواْْلِخَرةِ َوأََعدَّ لَُهْم َعذَابًا مُّ ُ فِي الدُّ َ َوَرُسولَهُ لَعَنَُهُم َّللاَّ قال تعالى:) إِنَّ الَِّذيَن يُْؤذُوَن َّللاَّ

ِلَك  َْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن يُْدنِيَن َعلَْيِهنَّ ِمن َجََلبِيبِِهنَّ ۚ ذََٰ بِغَْيِر َما اْكتََسبُوا فَقَِد اْحتََملُوا بُْهتَاًنا َوإِثًْما مُّ بِينًا )58( يَا أَيَُّها النَّبِيُّ قُل ِّلِ

َرٌض َواْلُمْرِجفُوَن فِي اْلَمِدينَِة  ِحيًما )59( ۞ لَّئِن لَّْم يَنتَِه اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم مَّ ُ َغفُوًرا رَّ أَْدنَىَٰ أَن يُْعَرْفَن فَََل يُْؤذَْيَن ۗ َوَكاَن َّللاَّ

ِ فِي الَِّذينَ  َخلَْوا ِمن قَْبُل ۖ َولَن تَِجَد  ِِلُوا تَْقتِيًَل )61( ُسنَّةَ َّللاَّ ْلعُونِيَن ۖ أَْينََما ثُِقفُوا أُِخذُوا َوقُت لَنُْغِريَنََّك بِِهْم ثُمَّ ََل يَُجاِوُرونََك فِيَها إَِلَّ قَِليًَل )60( مَّ

ِ تَْبِديًَل )62( )سورة األحزاب (  ِلُسنَِّة َّللاَّ
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 الدرس الثاني :)العقود المالية في اإلسالم (

المقصود بالعقود ؟وما أركان العقد ؟ما  -أ  

. ارتباط إرادة طرفين على وجه مشروع  

  المعقود عليه . –المتعاقدان  –أركانه: صيغة العقد 

بين أقسام العقود المالية من حيث الشرع  -ب  

عقود غير مشروعة . –عقود مشروعة   

علل ما يأتي : -ج  

اباحة بيع السلم مع أن البيع غير موجود . -1  

.رفقاً بالناس، وتيسيراً عليهم في معامالتهم  

اجتناب المسلم لوسائل الكسب المشكوك فيها . -2  

.خوفاً من الوقوع في الحرام  

سقوط األهلية في حالة وجود عوارض طارئة كالجنون والسفه . -3  

.ألنه ال يحسن التصرف فقد يضر نفسه وغيره  

 الدرس الثالث ) آداب الحوار ( .

المقصود بالحوار ؟ما  -أ  

.تبادل اآلراء بين طرفين أو أكثر حول قضية مشتركة إليجاد فكر مشترك  

أكمل ما يأتي  -ب  

من فوائد تحديد موضوع الحوار : -1  

.تركيز الحوار حول موضوع محدد يحقق الهدف ويمنع تشعب الحوار الى أمور اخرى  

من فوائد الصمت وحسن الحوار : -2  

. يساعد على كسب ثقة االخرين -طريق للسالمة   –زيادة العلم  –الفهم الصحيح   

من آفات الحوار : -3  

 تدني لغة الحوار .

الخوف والخجل والمجاملة .   

 

 الدرس الرابع )أقسام الحديث (

ضع المصطلح المناسب أمام العبارات التالية : -أ  

 
منتهاه بغير علة وال شذوذ.اتصال السند بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى   

 
 الحديث الصحيح 

 
 رواية ما لم يقله الرسول ملسو هيلع هللا ىلص .

 
 الحديث الموضوع

 
 اشتهار الراوي بالصدق وحسن األخالق .

 
 العدالة 
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ما قيمة جهود علماء الحديث القدماء عند من جاء بعدهم ؟ -ب  

.من ضعفهوضع القدماء قواعد محكمة لبيان صحة الحديث  -1  

. صنعوا لنا دواوين ذكروا تاريخ الرواة وشيوخهم وروايتهم وعلل تلك الروايات -2  

علل . -ج  

يشترط العلماء العدالة للراوي ليكون حديثه مقبول . -1  

 للتوثق و ضمان صدقه في رواية الحديث الشريف وعدم كذبه.

هناك من يكذب في حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص . -2  

للدين ، نصرة ألهوائهم ومذاهبهم الباطلة  ، تكسبا ، جهال .هدما   

 

 الدرس الخامس )القواعد الفقهية (

ما مفهوم القواعد الفقهية ؟ -أ  

 عبارة موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة في مسائل تشبهها وداخلة تحتها .

بين أهمية القواعد الفقهية . -ب  

 حفظ وفهم كثير من مسائل الفقه المتشابهة . 

 معرفة محاسن الدين ومقاصده النبيلة .

 تكوين ملكة فقهية يستطيع بها طالب العلم استنباط األحكام الفقهية للوقائع المستجدة بالقياس .

بين بإيجاز معنى كل قاعدة من القواعد الفقهية اآلتية : -ج  

األمور بمقاصدها : -1  

ألقوال واألعمال صالح نيتها .أساس قبول ا  

اليقين ال يزول بالشك : -2  

 بعد حصول اليقين في أمر ال ينظر إلى الشك الطارئ .

العادة محكمة : -3  

 العادة تجعل حكما إلثبات حكم شرعي لم ينص على خالفه بخصوصه .

 الدرس السادس )من معالم رحمة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص (

  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص . ص رحمةاذكر  خصائ -أ

 ثابتة وشاملة.

 غاية ووسيلة.

 متزنة ومعتدلة.

اذكر ثالث صور من رحمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص . -ب  

 كان يساعد أصحابه في أعمالهم بنفسه 
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كان يالطف الصغار ويمازحهم.   

.كان يلتمس العذر لمن أخطأ   

ملسو هيلع هللا ىلص .وضح معنى الثبات والشمول في رحمة النبي  -ج  

رحيم قبل البعثة وبعدها، قبل الفتح وبعده، رحيم في النصر والهزيمة وفي كل أحواله.الثبات هو  -1  

الشمولية: أن رحمته شملت غير المسلمين وحتى الحيوانات. -2  

 أحكام النون الساكنة والتنوين

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

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

ساكنة أو التنوين حرف )الباء( رابعا اإلخفاء ويكون عندما يأتي بعد النون ن( ،ثالثا اإلقالب ويكون عندما يأتي بعد النون ال -و -ل -م -ر

 الساكنة أو التنوين باقي حروف الهجاء التي لم يتم ذكرها .

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

 

 حكمها

 

 اآلية الكريمة

  االظهار

ِ َوُهَو ُمْحِسٌن( ْن أَْسلََم َوْجَههُ ّلِِلَّ مَّ  قال تعالى )َوَمْن أَْحَسنُ  ِدينًا م ِ

اخفاء . –ادغام بغنة    

ِ َوِليًّا َواَل  قال تعالى )َمن يَْعَملْ  ُسوًءا يُْجَز بِِه َواَل يَِجْد لَهُ ِمن ُدونِ  َّللاَّ

 نَِصيًرا(

 

 اَلقَلب 

 

ن بَْعدِ  َوِصيٍَّة تُوُصوَن بَِها أَْو َدْيٍن (  قال تعالى )م ِ

 

  االخفاء

ِلكَ  فَُهْم ُشَرَكاُء فِي الثُّلُِث (
 قال تعالى )فَِإن َكانُوا أَْكثَرَ  ِمن ذََٰ

 

 

 االظهار

 

اِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلعَنََت ِمنُكْم(
 قال تعالى ) ذََٰ

 

 

 

 

 تمت والحمد هلل
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