تَعْلي ٌم متمي ٌّز َو ُم ْعتَ َمدٌ دَوْ ِليًّا بِ ُه ِويَّ ٍة إِ ْ
سالمِ َّي ٍة

دائرة الدّراسات األدبيّة
تدريبات إغنائيّة في مادّة التّربية اإلسالميّة لل ّ
صفّ الحادي عشر
الفصل الدّ
راسي األوّ ل 1029/ 1028
ّ

تدريبات إغنائيّة في التّربية اإلسالميّة

اسم ال ّ
طالبـــ  /ــة......................................................................:
ف..................................................................................:
ال ّ
ص ّ

ملحوظة مه ّمة:
تهدف هذه المادّة اإلغنائيّة إلى تدريب ّ
الطالب على أنماط أسئلة اختبار نهاية الفصل الدّراسي األول ،وهي ليست
بديلة عن كتاب ّ
الطالب ،كما أنّها ال تُغني ــ قطعًا ــ عن مراجعته؛ لالستعداد الختبار نهاية الفصل ،مع ضرورة
ي األول  8102 / 8102م.
مراعاة جميع ما ورد في قوائم المواضيع الدّاخلة في اختبار نهاية الفصل الدّراس ّ

دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة  -هناية الفصل األول 8109/8102

الّتبية اإلسالميّة
ّ

ف احلادي عشر  7من  1صفحة
للص ّ
ّ

األول :الت ّفسير
ال ّ
سؤال ّ
الرابط أدناه ،ث ّم
ّ
أو اًل :من خالل دراستك لدرس (النّهي عن مواًلة الكفّار) ،شاهد التّفسير في ّ
أجب عن األسئلة اآلتية:
http://www.imadislam.com/tafsir/060_01.htm

سابقة الكلمة المناسبة للمعاني اآلتية:
أ  -استخرج من اآليات الكريمة ال ّ
المعنى

الكلمة

قدوة
يظفروا بكم
نصراء
سابقة.
ب  -ب ِّيّن سبب نزول اآليات الكريمة ال ّ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

الرابط أدناه،
البر والعدل مع أهل الذّ ّمة) ،شاهد التّفسير في ّ
ثانياا :من خالل دراستك لدرس ( ّ
ث ّم أجب عن األسئلة اآلتية:
http://www.imadislam.com/tafsir/060_01.htm

أ  -اكتب معنى الكلمتين اآلتيتين:
-1
-2

تبروهم............................................................................................................................................:
ُّ
تُقسطوا..........................................................................................................................................:

اَّللُ ع ِّان الهذ ا
ِّين اولا ْم يُ ْخ ِّر ُجو ُك ْم
ب  -ما سبب نزول قوله تعالى ":اًل اي ْن اها ُك ُم ه
ِّين لا ْم يُقااتِّلُو ُك ْم فِّي الدّ ِّ
س ُ
س ِّطين (" )8؟
ب ا ْل ُم ْق ِّ
ِّم ْن ِّديا ِّار ِّك ْم أ ا ْن تابا ُّرو ُه ْم اوت ُ ْق ِّ
اَّلل يُ ِّح ُّ
طوا ِّإلاي ِّْه ْم ِّإ هن ه ا
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة  -هناية الفصل األول 8109/8102

الّتبية اإلسالميّة
ّ

ف احلادي عشر  7من  2صفحة
للص ّ
ّ

شريف
سؤال الث ّاني :الحديث ال ّ
ال ّ
الرابط أدناه،
ّ
أو اًل :من خالل دراستك لدرس (قيمة اإلخالص وأه ّميته) ،ومن خالل مشاهدة ّ
أجب عن األسئلة اآلتية:
http://www.alukah.net/sharia/0/94133/
ع َم َر بْنَ ْالخ َّ
ت َوإِنَّ َما ِل ُك ّل
اَّللِ ﷺ يَقُولُ":إِنَّ َما األ ْع َما ُل ِبال ِنّيَّا ِ
سو َل َّ
ضي َّ
عن ُ
س ِم ْعتُ َر ُ
َطا ِ
اَّللُ َ
ب َ -ر ِ
ع ْنهُ  -قَالََ :
ئ َما ن ََوى فَ َم ْن َكان ْ
ُصيبُ َها أ َ ْو ِإلَى ْام َرأ َ ٍة َي ْن ِك ُح َها فَ ِهجْ َرتُهُ ِإلَى َما هَا َج َر ِإلَيْه".
َت هِجْ َرتُهُ ِإلَى دُ ْن َيا ي ِ
ْام ِر ٍ

أ  -هات من الحديث الشّريف ما يفيد المعاني اآلتية:
 - 1يملكها:

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

 - 2توجيه اإلرادة نحو

الفعل.................................................. :

ب  -شاهد الفيديو التّالي ،ث ّم اكتب التّعريف براوي الحديث الشّريف:
https://www.youtube.com/watch?v=QC4vQLb0MI8
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

متنوعة ،اكتب نوعين لها.
جـ  -للهجرة أشكال
ّ
-1
2

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

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

دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة  -هناية الفصل األول 8109/8102

الّتبية اإلسالميّة
ّ

ف احلادي عشر  7من  3صفحة
للص ّ
ّ

الرابط أدناه ،ث ّم
ثانياا :من خالل دراستك لدرس (جوامع الخير) ،شاهد الحديث وتفسيره في ّ
أجب عن األسئلة اآلتية:
http://www.alukah.net/sharia/0/106506/

أ  -هات من الحديث الشّريف ما يفيد المعاني اآلتية:
 - 1أخفى عيوبه:
-2

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

ّ
الطمأنينة....................................................................................................................................... :

 - 3عليه ٌّ
حق أو دين لغيره وال يستطيع
-4

أداءه...................................................................................... :

شد ّة.............................................................................................................................................. :
ِ

ب  -عدّد ثالثة من فضائل اًلجتماع لتالوة القرآن الكريم.
1

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

2

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

3

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

دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة  -هناية الفصل األول 8109/8102

الّتبية اإلسالميّة
ّ

ف احلادي عشر  7من  4صفحة
للص ّ
ّ

سؤال الث ّالث :العقيدة اإلسالميّة.
ال ّ
الرابط أدناه ،أجب
من خالل دراستك لدرس (الشّرك باهلل تعالى أسبابه ومظاهره) ،ومشاهدة ّ
عن األسئلة اآلتية:
https://www.youtube.com/watch?v=ARA_QDgwRfo

أ  -بيّن أثر الشّرك على الفرد.
...................................................................................................................................................... ..... -1

2

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

والرقى وفق الجدول اآلتي:
فرق بين التّمائم
ّ
بّ -
وجه المقارنة

التّمائم

الرقى
ّ

التّعريف

النّوع

ساحر.
سحر ،ث ّم بيّن حدّ ال ّ
عرف ال ّ
جـ ّ -
سحر:
 -ال ّ

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

ساحر:
 -حدّ ال ّ

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

دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة  -هناية الفصل األول 8109/8102

الّتبية اإلسالميّة
ّ

ف احلادي عشر  7من  5صفحة
للص ّ
ّ

الرابع :الفقه وأصوله
ال ّ
سؤال ّ
من خالل دراستك لدرس (حدّ ّ
الرابط أدناه ،أجب عن األسئلة اآلتية:
الزنا والقذف) ،ومشاهدة ّ
https://www.youtube.com/watch?v=WWmukxnOx1U

أ  -يثبت ّ
الزنا بطريقين هما:
1

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

2

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

ب  -ضع إشارة (√) إذا كانت اإلجابة صحيحة ،وإشارة (×) إذا كانت اإلجابة غير صحيحة
فيما يأتي:
 - 1عقوبة ّ
الزاني المحصن  111جلدة.

(

)

 - 2اللّفظ الذي يُقصد به القذف ولم يحتمل غيره "يا فاجر".

(

)

 - 3تثبت جريمة ّ
الزنا ويُقام الحدّ بالتّحاليل العلميّة والتّصوير.

(

)

سؤال الخامس :اآلداب واألخالق اإلسالميّة
ال ّ
الرابط أدناه أجب عن األسئلة اآلتية:
من خالل دراستك لدرس (التّوكّل والتّواكل) ،ومشاهدة ّ
https://www.youtube.com/watch?v=1TZBe53oRfA

صحيحة فيما يأتي:
أ  -أكمل الفراغات باإلجابة ال ّ
 كان األنبياء يتو ّكلون على هللا ،تعالىّ ،حق التّو ّكل ،فيأخذون باألسباب؛ فكان عمل سيّدنا داود  -عليه السّالم ....................-
وكان عمل سيّدنا إدريس -عليه السّالم ،...............................-وعمل سيّدنا زكريّاــ عليه السّالم،...........................-
وكان عمل سيّدنا مح ّمد ﷺ كان قبل البعثة..............................................

دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة  -هناية الفصل األول 8109/8102

الّتبية اإلسالميّة
ّ

ف احلادي عشر  7من  6صفحة
للص ّ
ّ

صحيح لك ّل موقف:
ب  -صنّف المواقف اآلتية بوضع إشارة (√) عند الوصف ال ّ
توكّل

الموقف

تواكل

المتفوقين.
يبذل عبدهللا الجهد في الدّراسة ويدعو هللا تعالى أن يكون من
ّ
الرزق الوفير.
يُهمل سعيد في عمله ،وينتظر مجيء ّ
ضا شديدًا ،ورفض الذّهاب إلى ّ
الطبيب.
مرض راشد مر ً

جـ  -ضع عالمة (√) إذا كانت اإلجابة صحيحة ،وعالمة (×) إذا كانت اإلجابة غير صحيحة
فيما يأتي:
ي ﷺ يدعو عند الخروج من المنزل":بسم هللا ،تو ّكلت على هللا".
 - 1كان النّب ّ

(

)

 - 2حقيقة التّو ّكل هيّ :
أن الجوارح تتو ّكل ،والقلوب تعمل.

(

)

القوة يحتاج لمعونة هللا تعالى( .
 - 3األخذ باألسباب ال يتعارض مع التّو ّكل؛ فاإلنسان مهما بلغ من ّ

)

انتهت األسئلة

دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة  -هناية الفصل األول 8109/8102

الّتبية اإلسالميّة
ّ

ف احلادي عشر  7من  7صفحة
للص ّ
ّ

