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التميز ليس هدفًا بل أسلوب حياة
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االسم  ............................ :الشعبة ............................ :
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أ  /سمية الخباز ،،،

 -أوراق املراجعة ال تغين عن الكتاب  /ال تلق األوراق على األرض الحتوائها على آايت قرآنية
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– 1حجة الوداع
 – 2عدد أهم المعالم الدينية في مكة المكرمة.......................................................... .
........................................................................................................

 – 1عدد أهم المعالم التاريخية في مكة المكرمة........................................................ .

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

 – 3عدد أهم المعالم الجغرافية في مكة المكرمة........................................................ .

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

 – 4عدد أهم بنود صلح الحديبية ......................................................................:

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

....................................................................................................... .
تم فتح مكة ؟ ................................................................................
 – 5متى ّ

 - 2آداب السفر

عرف السفر ؟ مع ضرب مثال مناسب .................................................................
ّ –2
................................................................. ...........................................
 – 1عدد خمساً آداب على المسلم مراعاتها قبل السفر ................................................ = :
= ..............................................

=..............................................

= .............................................

= ..............................................

 - 3عدد أنواع السفر مع ذكر مثال عن كل نوع ؟
*...........................................................................................

*...........................................................................................
 – 4عدد أربعة آداب على المسلم االلتزام بها أثناء السفر؟

......................................................... 
......................................................... 
........................................................ 
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........................................................ 
 – 5عدد ثالثة آداب على المسلم مراعاتها عند عودته من السفر ؟
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 

 – 3أحكام العمرة

وبين حكمها .
عرف العمرة ّ
ّ –1
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................

 – 1عدد أركان العمرة .

.......................................... )2

.......................................... )3

........................................... )1
........................................... )4

عرف ما يأتي :
ّ –3
 اإلحرام ............................................................................................. :
 الميقات المكاني ................................................................................... :
 التلبية ............................................................................................. :

الرمل ............................................................................................. :
َ 
 – 4عدد سنن الطواف .......................................................................... = :
= ..........................................................................

= ..........................................................................

= ..........................................................................

 – 5عدد محظورات اإلحرام :

...............................................................................................................
...............................................................................................................
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 – 4قدرة هللا تعالى  /سورة يس ( ) 44 – 33

 – 2فسر ما يأتي :
فجرنا فيها

ذريتهم

األزواج

الفلك المشحون

نسلخ

فال صريخ لهم

العرجون القديم

إلى حين

يخصمون
ّ

األجداث
ينسلون

ونفخ في الصور
 – 1عدد الموضوعات التي تضمنتها اآليات ؟

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

 – 3عدد ثالثة من أدلة قدرة هللا ووحدانيته التي وردت في اآليات ؟

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

 – 4فضائل المؤمن  /حديث شريف
 – 2اشرح الكلمات اآلتية  :نّفس  ..........................:كرب ًة ............................... :
مع ٍ
سر ..................................... :
ْ

السكينة .................................... :
حّفتهم ..................................... :

يلتمس ............................................ :
غشيتهم .......................................... :
طـأ ............................................. :
بّ

 – 1عدد الفضائل التي وجهنا إليها الرسول صلى هللا عليه وسلم في الحديث ؟
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
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.................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
 – 3عدد بشارات الحديث لمن يتدارسون القرآن الكريم ؟
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

مراجعة التجويد
– بيّن الحكم التجويدي لما يأتي :
وآية

جنا ٍ
ت من

وآيةٌ لهم

من نخيل

وأخرجْ نا

ب وفجرنا
نخي ٍل وأعنا ٍ

م ْنه

من ثمره

حبا ً فمنه

ثمر ِه وما
ِ

سبْحان

أيديهم أفال

أنفسهم

تنبت

هم مظلمون

من أنفسهم

تجْ ري

أنفسهم ومما

لمستقر لها
ٍ

مث ِل ِه ما

ينبغي

وإن نشأ

ومتاعا ً إلى

نغرقهم فال

لها أن

رحمةً منا

أن تدْرك

لعلكم ترحمون
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وك ٌل في

آيات

تدْرك

ربهم إال

تجْ زون

آمنوا أنطعم

فلكٍ يسبحون

من لو

نفس شيئا ً
ٌ

يشاء

خل ْقنا

أطعمه إن

من مثله

ضال ٍل مبين

إن كنتم

أهلهم يرجعون

كنتم صادقين

هم من

ينظرون

األجْ داث

صيحةً واحدة ً

ربهم ينسلون

واحدة ً تأخذهم

ينسلون

صمون
وهم يخ ّ

من بعثنا

توصيةً وال

من مرقدنا

إلى أهلهم
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