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احللقة األوىل والثانية والتعليم الثانوي بنات2مدرسة املعرفة 

الصريدينوف سامل مسعود  : إعداد املعلمة

مراجعة حل أسئلة هيكل 
–مادة الرتبية اإلسالمية 

للصف العاشر



:السؤال األول•

.العدول عن الحق إلى الباطل▪
االلتزام باالعتدال واالستقامة▪
البعد عن املعاص ي والسيئات▪
العدول عن الباطل إلى الحق▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال الثاني•

.إخفاء حقيقي▪
.إدغام بغنة▪
.قلقلة صغرى ▪
.إقالب▪

يرجى مراجعة أحكام التجويد



:السؤال الثالث•

.عاما   15▪
عاما   20▪
.عاما   40▪
.عاما  23▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال الرابع•
▪" ِ

ْرَك َلُظْل ع َعِظي ع َوِإْذ َقاَل ُلْقَماُن اِلْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ اَل ُتْشِرْك ِباّللَّ ِ
(.13: لقمان( )13" ) إ ِإنَّ الشر

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَّ "▪ ِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُ  الصرِ َها الَّ يُّ
َ
ُقوَن َيا أ تَّ ََ ُكْ   (.183: البقرة( )183" )ِذيَن ِمن َقْبِلُكْ  َلَعلَّ

▪" ََّ َضاَعَفة  إ َوا ا مُّ ْضَعاف 
َ
َبا أ ِ ُكُلوا الرر

ْ
أ ََ ِذيَن آَمُنوا اَل  َها الَّ يُّ

َ
ْفِلُحوَن يا أ َُ ُكْ   َ َلَعلَّ (.130: آل عمران( )130" )ُقوا َّللاَّ

ى َفا"▪ َسمًّ َجٍل مُّ
َ
َداَينُت  ِبَدْيٍن ِإَلٰى أ ََ ِذيَن آَمُنوا ِإَذا  َها الَّ يُّ

َ
بع يا أ َِ ْيَنُكْ  َكا (.282: البقرة( )282" )ِل ِباْلَعْد ْكُتُبوُه ۚ َوْلَيْكُتب بَّ

يرجى النظر للكتاب



:السؤال اخلامس•

.دها؛ فالعقل مصدر من مصادر معرفة األحكام ومقاصمتعاضدينالعقل والنقل ▪
.دهاالعقل والنقل متعارضين فالعقل مصدر مستقل ملعرفة األحكام ومقاص▪
.رجاحة عقل اإلنسان َجعله قادرا  على اإلدراك بال حدود▪
.العقل قد يتعارض مع نصوص الكتاب والسنة الصريحة▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال السادس•
.اكتساب العل  واملعرفة بالسعي الدائ  للوصول إلى الحقيقة▪
.فه  نواميس الكون وأسراره؛ لالستفادة مما خلق هللا للناس وسخره له ▪
.عليهايكلف اإلنسان بأحكام اإلسالم ومسؤول عن َصرفاَه، ومحاسب عليها ألنها قادر▪
.انيتهووحدالدعوة لتأمل والتفكر باملخلوقات، لالستدالل على عظمة الخالق سبحانه ▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال السابع•

.حتى يعرفوا بهطريقة ومنهج يتبعه الفقيه فيأخذه عنه غيره ويتابعونه عليه▪
أمل وطلب للحق في املسألة الواقعة▪ .ما يراه العقل بعد َفكر َو
ن لها باالعتبار أو اإللغ▪ .اءهي املصلحة التي ل  يرد دليل شرعي معير
.  إلحاق حك  األصل للفرع الشتراكهما في العلة▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال الثامن•

.قلة السنن واألحاديث▪
.كثرة الوقائع والحوادث▪
.كثرة الفتن وظهور الفرق ▪
.االعتماد على الحديث الشريف▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال التاسع•

.في العقد الرابع من الهجرة النبوية▪
في العقد األول من الهجرة النبوية▪
في العقد الثاني من الهجرة النبوية▪
في العقد الثالث من الهجرة النبوية▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال العاشر•

.اس  واد▪
.َحاذيه ▪
.عددا  ▪
.َخمينا  ▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال احلادي عشر•

.ءامنوا▪
.فجوٍة ِمنه▪
.كلبه  َباسط▪
.ليتسآَءلوا▪

يرجى مراجعة أحكام التجويد



:السؤال الثاني عشر•

الجمع بمعنى كتابة الوحي▪
الجمع بمعنى نسخ القرآن الكري ▪
الجمع في مصحف واحد▪
.الجمع بمعنى الحفظ في الصدور ▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال الثالث عشر•

اكتمال نزول الوحي قبيل وفاة النبي صلى هللا عليه وسل ▪
ين لكتابة الو ▪ ابا  خاصر حياَخاذ النبي صلى هللا عليه وسل  كتر
اتساع الفتوحات اإلسالمية واختالف الناس في قراءة القرآن▪
.استشهاد سبعين حافظا  للقرآن الكري  في معركة اليمامة▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال الرابع عشر•

.فوا بهطريقة ومنهج يتبعه الفقيه فيأخذه عنه غيره ويتابعونه عليه حتى يعر ▪
أمل وطلب للحق في املسألة الواقعة▪ .ما يراه العقل بعد َفكر َو
ن لها باالعتبار أو اإللغاء▪ .هي املصلحة التي ل  يرد دليل شرعي معير
يرجى النظر للكتاب.ئج سليمةخطوات علمية منظمة محاطة بتوجيه رباني لضمان وصول التفكير إلى نتا▪



:السؤال اخلامس عشر•

.التفكير عبادة باملفهوم العام▪
.التفكير َحكمه األخالق▪
.التفكير في اإلسالم إيجابي▪
.التفكير شمولي ومتوازن ▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال السادس عشر•
.طريقة ومنهج يتبعه الفقيه فيأخذه عنه غيره ويتابعونه عليه حتى يعرفوا به▪
.اَه، ويكون فيه نفعيخصص الشخص شيئا  يملكه لنفع الناس فال يبيعه وال يهبه ألحد، وال يورثه بعد وف▪
ن لها باالعتبار أو اإللغاء▪ .هي املصلحة التي ل  يرد دليل شرعي معير
يرجى النظر للكتاب.خطوات علمية منظمة محاطة بتوجيه رباني لضمان وصول التفكير إلى نتائج سليمة▪



:السؤال السابع عشر•
.الوقف يصح َملكه وبيعه وورثه، والصدقة ال َباع وال َوهب وال َورث▪
.الوقف ال يباع وال يوهب وال يورث، والصدقة يصح َملكها وبيعها وهبتها▪
.الوقف يعطى للفقراء واملساكين، والصدقة َجوز للفقراء واألغنياء▪
يرجى النظر للكتاب.وتالوقف يصل أجره للمسل  بمجرد إخراجه، والصدقة يجري أجرها حتى بعد امل▪



:السؤال الثامن عشر•

.الربانية▪
.اإلنسانية▪
.الشمول ▪
.البشرية▪

يرجى النظر للكتاب



وإِن،اهللفمنأحسنتفإِنعنديماهذا
،والشيطاننفسيفمنأخطأتأوأسأت

آلهوعلىحممدسيدناعلىاهللوصلى
.أمجعنيوصحبة

خريلكلاهللوفقكم


