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 مراجعة لمادة التربية االسالمية 
  2023-2022الفصل الدراسي االول 



:الدروس المطلوبة   

 .مد اللين-
 ( حفظ.) 164 -163البمرةسورة -
 .صالة الجنازة-
 .فتح مكة -
الكريم  المرأنحديث فضل لراءة -

 . (  حفظ )   وتدريسة
 .الجمع بين الصالتين-

 



َذاَقَها )) :قال هللا تعالى1.
َ
 ((. اْلَخْوِف وَ ِلَباَس اْلُجوِع هللُا َفأ

 ((.اْلَيْوِم َشسَّ َذِلَك  هللاُ َفَوَقاُهُم )) :قال هللا تعالى2.

َتاِء ))  :قال هللا تعالى3. ْيِف و ِزْحَلَة الِشّ  ((.الصَّ

َرا )) :قال هللا تعالى4.  ((.اْلَبْيِت َفْلَيْعُبُدوا َزبَّ َهَٰ

ْن )) :قال هللا تعالى5. ن ُجوٍع َوآَمَنُهم ّمِ ْطَعَمُهم ّمِ
َ
ِري أ  ((. َخْوٍف الَّ

 

  اسحخرج مىاضع مد  
 :الحالية آلاياتفي  ين الِّ 

ين  
التربية الاسالمية/مد  الِّ   

 بٌنً حكم مد اللٌن عند الوقف و الوصل 

حركات  6-2  الوصل   الوقف   ال يمد بأكثر من حركتين  



 معناها م الكلمة  م
 .وتكوينهما  ابداعهما إِلَُهُكم   1

َخل ِك السََّماَواِت  2
ِض  َر   .معبودكم  َواْل 

تاَِلِف اللَّي ِل  3 اخ 
 .عالمات واضحات َوالنََّهاِر  

 تعاقبهما ََليَات 4

2 

1 

4 

3 

التربية إلاسالمية-(164-163)سىرة البقرة  

:ما ٌستفاد من سورة البقرة  
 

.وجوب االلرار بوحدانية هللا -1  
البحث والتأمل في مظاهر -2

.الكون من سبل االيمانباهلل تعالى  



الرحمن )لماذا ختم هللا تعالى قوله
؟(الرحٌم  

 
 تروٌحا للقلوب واشعار بأن رحمته سبقت غضبه

 
له وال  والشبٌهأن هللا تعالى واحد ال شرٌك له   

 مماثل وحده تجب له الطاقة المطلقة
  ٌفٌد االختصاص بالوحدانٌة 

 
إِلَهٌ َواِحٌد اَل إِلَهَ إاِلا ُهَو َوإِلَُهُكْم )قال تعالى
ْحَمُن  ِحٌمُ الرا (الرا  

 
توحٌد األلوهٌة فً اآلٌة السابقة؟بٌنً   

 

:وضحً ما ٌلً   



 

نقضت عهدها مع املسِّمين فقامت  أن  قريش
بمساعدة قبيِّة بكر حِّيفتها على قبيِّة خساعة 

 حِّيفة الر سىل 
 
 

 
 سبب الفتح

 

 
 
 

 السنة 

 
 
 

 العدد 
 الثامنة للهجرة 

آالف مقاتل 10  

:استنتجً األعمال التً قام بها النبً عندما دخل مكة  
1.  
2 .  
3.  

 

تحطيم االصنام-1  
اشواط 7الطواف حول الكعبة -2  
امر بالل ان يؤذن فوق الكعبة-3  

التربية الاسالمية/فحح مكة  



من الذي كان ٌتجسس على المسلمٌن 
 وكٌف تمت معاملته ؟

برأٌك لماذا أمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عمه العباس أن ٌدع أبو 
سفٌان  بن حرب ٌقف عند الوادي لتمر الجٌوش 

 المسلمٌن من أمامه؟

 أبو سفٌان بن حرب 
 لقٌة العباس بن عبد المطلب و أمنه و أكرمه

 لٌرى قوة جٌش المسلمٌن وعددهم الكبٌر
 

: عن األسئلة التالٌة اجٌبً  



:.......................ما حكم صالة الجنازة : السؤال االول  
:............كم عدد تكبٌرات صالة الجنازة: السؤال الثانً   
صالةالجنازةعددي اثنان من الحكمة من مشروعٌة : السؤال االثالث   

1- ................................................  
2-................................................ 
3-.............................................. 
4-................................................ 
 

 :بٌنً ماهً التكبٌرة المناسبة لفعل المصلً فً أدائه لصالة الجنازة: السؤال الثانً 
 : ....................... 
: ....................... 
: .......................

 

التربية الاسالمية/صالة الجنازة  

 فرض كفاٌة
تكبٌرات 4  

المٌت لتودٌع   
والمغفرةله بالرحمة الدعاء   

 مواساة أهل المٌت 
 أخذ العبرة من الموت 

 

   3التكبٌرة
1التكبٌرة  

2التكبٌرة  
  4التكبٌرة 

:اكملً الفراغات التالٌة   



:تعرٌف الجمع بٌن الصالتٌن   
------و  ----------صالتً احداهما، وأداء فً وقت  --------و --------هو ان ٌؤدي صالتً   

فً وقت احداهما ---  

 نوع الجمع المثال
 ولت الظهراذا صلى خالد الظهر والعصر 

 ولت العشاءاذا صلت فاطمة المغرب والعشاء 

:العبارات التالٌةصنفً : السؤال الثالث  
(المرض -الحج  –الترتٌب –السفر -المواالة-المطر–النٌة )   

 شروط الجمع الصالتٌن  اسباب الجمع بٌن الصالتٌن

 
 

 المغرب       العشاء الظهر       العصر

 جمع تقدٌم
 جمع تأخٌر 

 النٌة 
 الترتٌب
 المواالة

 المطر
 السفر
 الحج

 المرض

التربية الاسالمية/الجمع بين الصالثين  

: وضحً ما ٌلً : السؤال األول   

:بٌنً نوع الجمع فً الحاالت التالٌة:السؤال الثانً   



 معناها الكلمة 
 يتعهدونه حفظا و فهما  ٌَتََداَرُسونَهُ 

الطمأنينة و الشعور  الساِكٌنَةُ 
 بالرضا

َغِشٌَتُْهُم 
ْحَمةُ   الرا

 شملتهم
 

 َحفاتُْهُم اْلَماَلئَِكةُ 
احاطت بهم تكريما و 

 رعاية لهم
 

ْْ  ايب هريرة  ْن ع َ  ِي اهَّل  ع    :ملسو هيلع هللا ىلص َسول هللا : قال قال  

ٌَْرةَ قَاَل رسول هللا صلى هللا  َعْن أَبًِ ُهَر
ٌٍْت ِمْن  علٌه وسلم  َما اْجتََمَع قَْوٌم فًِ بَ

 ِ ِ ٌَتْلُوَن ِكتَاَب َّللاا  َوٌَتََداَرُسونَهُ بٌُُوِت َّللاا
ٌِْهُم الساِكٌنَةُ  ٌْنَُهْم إِالا نََزلَْت َعلَ بَ

ْحَمةُ َوَحفاتُْهُم اْلَماَلئَِكةُ  َوَغِشٌَتُْهُم الرا
ُ فٌَِمْن ِعْنَدهُ   َوذََكَرُهُم َّللاا

التربية الاسالمية/فضل قرأة القرآن وجعِّمه   



! مجالس العلم و الذكر كٌف جازى هللا رواد   

هللا علٌهم السكٌنة ٌنزل  -  
تشملهم رحمة هللا تعالى  -  
المالئكة مجلسهم النهم فً عبادة هللا تعالى تبارك  - 

 ٌسبحونه و ٌمجدونه 

: عن األسئلة التالٌة اجٌبً  



: مدارستهاستنتجً ما ٌستفاد من حدٌث فضل قراءة القرآن الكرٌم و   

:ضعً عالمة صح أم خطأ مع تصوٌب الخطأ  
 

ٌقتصر فضل قراءة القرآن الكرٌم على بٌوت هللا فقط ) ( -1  

 
 

من واجب المسلمٌن أن ٌقبلوا على تالوة القرآن الكرٌم )   ( -2  

.ال تقتصر على المساجد فقط( خطأ)   

(صح)  

من واجب المسلمٌن ان ٌقبلوا على تالوة القرأن الكرٌم ومدارسته -1  
.مجالس القرأن وعلوم الدٌن من أفضل المجالس عند هللا  -2  

التربية الاسالمية/فضل قرأة القرآن وجعِّمه   


