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 (2التقويم )الثالث مراجعة الفصل الدراسي      

 2018 - 2017العام الدراسي       

 ثامنال الّصف  -دة التربية اإلسالمية   ما        

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

  )السؤال األول(:

:أجب عما يليها من أسئلةآلتية ثم اقرأ اآليات الكريمة ا  

 

 

 

 

 

 

 ـ بين معاني المفردات التالية :                                                             1

 .................................:................ مما عملت أيدينا -ب      .............:................... وما ينبغي له -أ 

 .........................................:................ وذللناها  -د       ...................:.....................أنعاما  -ج

 :قارن بين القرآن الكريم والشعر من خالل وضع كل صفة في مكانها المناسبـ  2

هداية تتنزل من السماء  –اليتبدل واليتقلب مع األهواء الطارئة  –خواطر وانفعاالت بشرية  –)مصدره من هللا تعالى 

 يتبدل حسب األهواء( –أشواق تصعد من األرض  –

 الشعر القرآن الكريم 

  

  

  

 

 ؟  أذكر اثنين من الفوائد التي تعود على اإلنسان من التأمل في مخلوقات هللا تعالىـ  3

- ............................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................. 

 

(لينذر من 69قال تعالى : ))وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إال ذكر وقرآن مبين)

(أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما 70كان حيا ويحق القول على الكافرين)

  ( ((.72(وذللناها فمنها ركوبهم ومنها يأكلون)71فهم لها مالكون)



 2ا
 

 

 :استخرج من اآليات ما يفيد كال من المعاني التالية -4

 القرآن الكريم كتاب هداية. ........................................................................................... -أ

 ........................................................................القلب الحي هو الذي ينتفع بالقرآن والذكر.  -ب

 واجب اإلنسان شكر هللا تعالى بتوحيده وعبادته. .................................................................. -ت

 علل : القرآن الكريم منزه عن أن يكون شعرا. -5

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

 ؟ وضح داللة قوله تعالى: ))قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم(( -6

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

 

                                                                                       السؤال الثاني :  

 علل : عدم انعقاد اليمين لمن يحلف بغير هللا تعالى. -7 

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

 ما أهمية الوفاء بالنذر ؟ ............................................................................................... -8

 :صنف الحاالت التالية وفق الجدول التالي -9

 ال يلزم الوفاء به يلزم الوفاء به صيغة النذر

تعالى إن شفاه صام  هللنذر  -
 الدهر كله.

  

نذر هلل تعالى إن نجح ابنه  -
 تصدق بصدقة.

  

نذر هلل تعالى إن خسر جاره  -
 في المناقصة أطعم مساكين.

  

نذر هلل تعالى إن فاز في  -
المدرسي أكرم  جائزة التميز

 زمالءه بالعصائر.

  

 

 السؤال الثالث :

 ذكر أربعة من نماذج للكرب التي قد تواجه الناس في الدنيا؟أ -10

- ...................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................... 
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 قارن بين كرب الدنيا وكرب اليوم اآلخر من خالل اآلية الكريمة: -11

ة عما أرضعت (يوم يرونها تذهل كل مرضع1قال تعالى : ))يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم)

 ( ((.2وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب هللا شديد)

 كرب اليوم اآلخر كرب الدنيا

  

  

  

 

 أنقد المواقف التالية مع التعليل: -12

 رأى زميله يغش في االمتحان فسكت عنه كي ال ينكشف أمره. -أ

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

 يتتبع زالت زمالئه وينشرها عبر وسائل التواصل االجتماعي. -ب

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

 بين مجاالت الخير وجزاءها الواردة في النصوص التالية وأثر كل منها: -13

 أثره على المجتمع أثره على الفرد الجزاء مجال الخير الدليل

)) هل جزاء اإلحسان إال  -
 اإلحسان((.

 انتشار الفضيلة راحة النفس اإلحسان اإلحسان

"من نفس عن مؤمن  -
كربة من كرب الدنيا 

نفس هللا عنه كربة من 
 كرب يوم القيامة".

    

"ومن يسر على معسر  -
يسر هللا عليه في الدنيا 

 واآلخرة".

    

 

                                                                                     : لسؤال الرابعا

 ما تعريف العمرة لغة واصطالحا؟ -14

 ............................................: ......................................................................... لغة -أ

 .....................................................................................................: ..........اصطالحا -ب

 ؟أذكر اثنين من فوائد االجتماعية للعمرة -15

- .......................................................................................................................... 

- .......................................................................................................................... 
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 ...................................................................................ما الحكمة من مشروعية العمرة؟ -16

 بين الخطأ والصواب في الحاالت التالية:-17

 التصحيح الحالة

معتمر من المغرب ،انتظر باإلحرام نزول  -
 الطائرة في جدة.

 

  أحرم في قميص وسراويل. -

  وقف بعرفة في العمرة. -

 

 الخامس :السؤال 

 ما مفهوم القضاء والقدر؟ -18

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

 أنقد التصرفات التالية مع بيان السبب: -19

 السبب النقد التصرف

دون بذل يكثر من الدعاء بالنجاح  -
 الجهد.

  

يراجع الطبيب فيتداوى ويقرأ الرقية  -
 الشرعية.

  

ال يقوم بالفحوصات الضرورية للسيارة  -
 ويفوض األمر إلى قدر هللا.

  

يدخل أعماق البحر للصيد دون  -
 االستعانة باألرصاد الجوية.

  

 

 علل ما يلي: -20

 اإلنسان مسؤول عن تصرفاته في الدنيا واآلخرة. -أ

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

 عندما تحدث مصيبة نقول:إنا هلل وإن إليه راجعون. -ب

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

 السؤال السادس : 

 : وضح خطورة التصرفات التالية على أمن المجتمع -21

 خطورته على أمن المجتمع التصرف

  القعود على طلب الرزق . -

  في استخدام الماء. اإلسراف -

 



 5ا
 

 

 اقترح وسيلتين للحد من مشكلة اإلسراف في استخدام الماء؟ -22

- ............................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................. 

 

 بين اآلثار السلبية المترتبة على اختالل األمن في المجتمع؟-23

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

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

 

 أحكام التجويد

 أحكام النون الساكنة والتنوين : -1

 مثال تعريفه حروفه النوع

إخراج الحرف من مخرجه  ء ، ه ، ح ، خ ، ع ، غ اإلظهار

من غير غنة ظاهرة 

 والتشديد.

 سميٌع عليم

 يْنهون

 بغنة: ي ، ن ، م ، و اإلدغام 

 بالغنة: ل ، ر

بغنة: النطق بالحرفين 

مشددا مع  حرفا واحدا

 غنة.

بال غنة:النطق بالحرفين 

حرفا واحدا مشددا بدون 

 غنة.

 خيراً يره

 

 

 مْن لدن

جعل حرف مكان آخر مع  ب اإلقالب

مراعاة الغنة واإلخفاء في 

 الحرف المقلوب.

 أنبتت

حالة من اللفظ بين  باقي الحروف اإلخفاء

 اإلظهار واإلدغام.

 فصبٌر جميل

 يْنكثون

 

 اإلجابة الصحيحة :ضع دائرة حول -24

 ما حكم التجويد في كلمة"سنبلٍة مائة": -أ

 إخفاء *            إقالب      *          إدغام     *              إظهار  * 
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 ما حكم التجويد في كلمة"واسٌع عليم": -ب

 إخفاء *          إقالب      *           إدغام       *           إظهار    *

 

 الساكنة والتنوين:أحكام الميم  -2

 مثال تعريفه حروفه النوع 

 اإلدغام الشفوي

 

إدغام الميم الساكنة بالميم  م

 المشددة في كلمة أخرى.

 لهْم من

إذا وقع حرف الباء بعد  ب اإلخفاء الشفوي

الميم الساكنة أخفيت 

 الميم.

 وأمددناهْم بفاكهة 

 يجب إظهار الميم الساكنة باقي الحروف اإلظهار الشفوي

إذا وقع بعدها باقي 

الحروف ويكون أشد 

 إظهارا عند الواو والفاء.

 بهْم ذريتهم

 

 

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة: -25

 ما حكم التجويد في كلمة"وهْم باآلخرة": -أ

 إظهار شفوي*                    إخفاء شفوي       *              إدغام شفوي     *               

 التجويد في كلمة"مثلهْم كمثل":ما حكم  -ب

 إظهار شفوي *                     إخفاء شفوي      *                إدغام شفوي    *              

 

 أحكام المدود:-3

 تعريفه:

 واصطالًحا: إطالة زمن الصوت بأحد حروف المد الثالثة. المد لغة: مطلق الزيادة، وضده القصر.

 حروفه وشروطها:

 الواو الساكنة وقبلها ضم مثل: )يقول(. -2األلف الساكنة وال يكون قبلها إال فتح مثل: )قال(. -1

 الياء الساكنة وقبلها كسر مثل: )قيل( -2
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 أقسام المد: قسمان:

مد أصلي طبيعي: وهو الذي ال تقوم ذات الحرف إال به وال يتوقف على سبب من همز أو سكون )أي: الخالي من  -1

 والسكون(.الهمز 

 قيل(. ومقدار مده: حركتان. –يقول  –مثل: )قال 

 ويلحق به من حيث عدد الحركات:

 مد البدل: وهو مد الحرف المبدل عن همز ساكن بعد همز. مثل: -أ

 أأمن(.-ءامن(. أصلها: )أأدم-)ءادم

 خبيًرا(.-مد العوض: هو الوقف باأللف على تنوين النصب مثل: )بصيًرا -ب

لصغرى: )وهو وقوع هاء الضمير المفرد المذكر بين متحركين المتحرك الثاني غير همز مثل: )إنه كان مد الصلة ا -ج

 فوسطن به جمعا(. –توابا 

-يس-حم-المد الطبيعي الحرفي: وهو ما كان رسمه حرفين ثانيهما حرف مد وحروفه: )حي طهر(. مثاله: )طه -د

 المر(.

 مكسورة والثانية ساكنة. مد التمكين: هو ياءان أوالهما مشددة -هـ

 مثال: )ُحيِّّْيتم( )النّبيِّّين(.

 ملحوظة:

 )المد الطبيعي وما يلحق به من المدود تمد جميعًا بمقدار حركتين(.

 ومد فرعي زائد: -2

 وهو ما توقف مده على سبب من همز أو سكون.

 السكون(. -الهمز.  ب -وأسباب زيادة المد: )أ

 )التعظيم( مثل: )ال إله إال هللا(. وعند بعضهم سبب آخر معنوي وهو

 ما كان سببه الهمز وينقسم إلى قسمين: -أ

( حركات ويمد 5-4مد واجب متصل: وذلك عندما يقع حرف المد والهمز في كلمة واحدة مثل )جاء(. ويمد بمقدار ) -1

 قراءة على وجوب مده.( حركات إذا كانت الهمزة متطرفة عند الوقف )يشاء( وكان هذا المد واجبًا التفاق ال6)

مد جائز منفصل: عندما يكون حرف المد في آخر الكلمة األولى والهمز في أول الكلمة الثانية )توبوا إلى هللا(.  -3

( حركات وكان هذا المد جائًزا الختالف القراء في مقدار مده حيث يجوز فيه لحفص من طريق 5-4ويمد )

 )طيبة النشر( القصر بمقدار حركتين.

 



 8ا
 

  

.  وبعضهم يجعل هنا قسما ثالثا: وهو البدل وقد َمرَّ

بين متحركين المتحرك الثاني همز مثل )أن يم يره  * ويلحق بالجائز مد الصلة الكبرى: وهي هاء الضمير إذا وقعت

 أحد(.

 وما كان سببه السكون: -ب

 مد عارض للسكون: -1يقسم إلى قسمين: 

 الوقف. مثل )نستعين(.وهو أن يقع بعد حرف المد سكون عارض بسبب 

* ويلحق به مد اللين: وهو مد الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما حال الوقف وسمي لينًا؛ ألن في النطق به لينًا 

 حركات(. 6أو  4أو  2بيت( ويمدان بمقدار( ) –وسهولة مثل )خوف 

 مد الزم: وسمي الزما: -2

 للزوم سببه وهو السكون وصالً ووقفًا. -أ

 وقيل للزوم مده ست حركات. -ب

 وينقسم إلى قسمين:

 كلمي: -أ

 كلمي مثقل: وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف مشدد في كلمة مثل: )الضالين(. -1

كلمي مخفف: وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن في كلمة مثل )ءآالن( وورد هذا في موضعين من سورة  -2

 (.91( و )51يونس آية )

 حرفي: -ب

 حرفي مثقل: وهو الحرف المدغم فيما بعده مثل الالم في )آلم( أو المخفي عنده مثل السين في )حم عسق(. -1

 ن(.-ص-حرفي مخفف: وهو أن يكون هجاء الحرف ثالثة أحرف وسطها ساكن غير مدغم فحكمه اإلظهار مثل )ق -2

تبدل ألف )ال( التعريف ألفًا مدية ليفرق بين  * مد الفرق: عندما تدخل همزة االستفهام على اسم معرفة بـ )أل( التعرف

( 59( )ءآهلل( سورة النمل )144-143االستفهام والخبر وقد ورد في أربعة مواضع: )ءآلذكرين( في سورة األنعام )

 ( حركات. ويجوز أيًضا التسهيل مع القصر وكذلك في )ءآالن(.6( يمد بمقدار: )59)ءآهلل( سورة يونس )

 

 اإلجابة الصحيحة:ضع دائرة حول -26

 ما حكم التجويد في كلمة"ءامن": -أ

 مد صلة صغرى *                    مد عوض      *           مد بدل         *               

 ما حكم التجويد في كلمة"جاء": -ب

      مد جائز منفصل  *            مد واجب متصل     *            مد عوض     *                


