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اسم الطالب:
تعليمات االمتحان :

 أجب عن جميع أسئلة االمتحان في الفراغ المخصص.
 زمن االمتحان  :ساعة ونصف
 عدد أسئلة االمتحان  6 :أسئلة
 عدد صفحات االمتحان 5 :صفحات
 مجموع عالمات االمتحان 56 :عالمة
 تعطى عالمة السؤال بين ] [ في نهاية السؤال.
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مجموع العالمات
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اسم المصحح وتوقيعه ................................:
اسم المدقق وتوقيعه ..................................:
المشرف وتوقيعه .....................................:

1

عالمة الطالب

/

20م

نموذج جودة Quality
Form

مدارس تقارب

الصف :التاسع
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()11
السؤال األول  :اقرأ اآليات الكريمة جيدا ً ثم أجب عن األسئلة التي تليها:
سبَّ ُحوا بِ َح ْم ِد َربِ ِه ْم َوهُ ْم ََل يَ ْست َ ْكبِ ُرونَ ( )15تَت َ َجا َفى
قال تعالى .( :إِنَّ َما يُؤْ ِمنُ بِآ َ َياتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذ ُ ِك ُروا بِ َها خ َُّروا سُ َّجدا َو َ
ُ
اج ِع يَدْعُونَ َربَّ ُه ْم خ َْوفا َو َ
ي لَ ُه ْم ِم ْن قُ َّرةِ أ َ ْعي ٍُن
ط َمعا َو ِم َّما َرزَ ْقنَاهُ ْم يُ ْن ِفقُونَ ( )16فَ َال ت َ ْعلَ ُم نَ ْف ٌ
ع ِن ْال َم َ
ُجنُوبُ ُه ْم َ
ض ِ
س َما أ ْخ ِف َ
ت فَلَ ُه ْم
صا ِل َحا ِ
ع ِملُوا ال َّ
َجزَ اء بِ َما َكانُوا يَ ْع َملُونَ ( )17أَفَ َم ْن َكانَ ُمؤْ ِمنا َك َم ْن َكانَ فَا ِسقا ََل يَ ْست َُوونَ ( )18أ َ َّما الَّذِينَ آ َ َمنُوا َو َ
ار كُلَّ َما أ َ َراد ُوا أ َ ْن يَ ْخ ُر ُجوا ِم ْن َها أ ُ ِعيد ُوا فِي َها َوقِي َل
سقُوا فَ َمأ ْ َواهُ ُم النَّ ُ
َجنَّاتُ ا ْل َمأ ْ َوى نُ ُزَل بِ َما َكانُوا يَ ْع َملُونَ (َ )19وأ َ َّما الَّذِينَ فَ َ
ب ْاْل َ ْكبَ ِر لَعَلَّ ُه ْم يَ ْر ِجعُونَ ()21
ب ْاْلَدْنَى د ُونَ ْالعَذَا ِ
ار الَّذِي كُ ْنت ُ ْم بِ ِه ت ُ َك ِذبُونَ (َ )20ولَنُذِيقَنَّ ُه ْم ِمنَ ْالعَذَا ِ
عذ َ َ
لَ ُه ْم ذُوقُوا َ
اب النَّ ِ
َو َم ْن أ َ ْ
(سورة السجدة)
ع ْن َها إِنَّا ِمنَ ْال ُمجْ ِر ِمينَ ُم ْنت َ ِق ُمونَ (")22
ظلَ ُم ِم َّم ْن ذ ُ ِك َر بِآَيَا ِ
ض َ
ت َربِ ِه ث ُ َّم أَع َْر َ
 -1بين مع نى ما تحته خط:
................................................................................................................................-1
......................................................................................... ......................................-2
................................................................................................................................-3

()3

 -2عدد اثنين من اْلعمال الصالحة التي يقدمها المؤمنون في الدنيا .
..............................................................................
........................................... ...................................

()2

 - 3استخرج من اآليات الشاهد على أن جزاء الكافرين من جنس عملهم
....................................................................................................................

()1

 -4بين حال المؤمنين عند سماع آيات هللا تعالى وأوامره كما بينتها اآليات .
.......................................................................................................................

()1

. -5أكمل كتابة قوله تعالى من سورة السجدة  ( :ولقد آتينا موسى الكتاب ................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .............
()4
...............................................................................................................أفال يسمعون).
السؤال الثاني  :اقرأ الحديث اآلتي ثم أجب عما يليه من األسئلة :

()5

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "الدين النصيحة".قلنا لمن يا رسول هللا ؟ قال ":هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة
المسلمين وعامتهم " أخرجه مسلم .
عرف براوي الحديث السابق من حيث
أ ِ
()1
اسمه.............................................:مكان وتاريخ وفاته..........................................................
ب بين كيف تكون النصيحة لعامة المسلمين؟
()1
.............................................. 2.............................................. 1.
ج لماذا يشترط في الناصح أن يكون عامال بما ينصح به ؟
()1
.................................................................................................
2

د اذكر اثنين من آداب النصيحة
..................................................................... -1
...................................................................... -2

()2
()10
()5

السؤال الثالث:
أوال :علل كالً مما يأتي :
-1يتفاوت الناس في الرزق.
.....................................................................................................................................................
.2تم حفر الخندق من الجهة الشمالية للمدينة
.................................................................................................................................................. ...
-.3جعل هللا تعالى ممن آمن بموسى قادة ودعاة إلى الحق .
...................................................................................................................................................
 .-4قول النبي صلى هللا عليه وسلم للصحابة "َل يصلين أحد العصر إَل في بني قريظة" .
........................................................................................................... .......................................
 .-5تجلب القناعة لصاحبها العزة والكرامة.
.....................................................................................................................................................
()5

ثانيا:استنتج من خالل األدلة الشرعية ما يأتي:
أ  -من قوله تعالى "إن خير من استأجرت القوي اْلمين"
مبدأمن مبادئ نظام الحكم في اإلسالم .......................................................:

() 1

ّللا بِ ِه َو ْال ُم ْن َخ ِنقَةُ َو ْال َم ْوقُوذَة ُ َو ْال ُمت َ َر ِد َيةُ
ب -من قوله تعالىُ ":ح ِر َم ْ
ير َو َما أ ُ ِه َّل ِلغَي ِْر َّ ِ
ت َ
علَ ْيكُ ُم ْال َم ْيتَةُ َوالدَّ ُم َولَحْ ُم الْ ِخ ْن ِز ِ
س ا َّلذِينَ َك َف ُروا ِم ْن
َوال َّن ِطي َحةُ َو َما أ َ َك َل ال َّ
ع َلى ال ُّن ُ
ص ِ
سبُ ُع ِإ ََّل َما ذَ َّك ْيت ُ ْم َو َما ذ ُ ِب َح َ
ب َوأ َ ْن ت َ ْست َ ْق ِس ُموا ِب ْاْل َ ْز ََل ِم ذَ ِل ُك ْم ِف ْس ٌق ْال َي ْو َم َي ِئ َ
دِينِكُ ْم"
()1
حكم أكل المنخنقة...................................................................................... :
ّللاُ ا ْل ُمؤْ ِمنِينَ ْال ِقتَا َل َو َكانَ َّ
ّللاُ الَّذِينَ َكفَ ُروا بِغَي ِْظ ِه ْم لَ ْم يَنَالُوا َخيْرا َو َكفَى َّ
ج  -من قوله تعالىَ :و َردَّ َّ
ع ِزيزا"
ّللاُ قَ ِويًّا َ
نتيجتين من نتائج يوم الخندق
....................................................................................................... -1
..................................................................................................... -2.

)2(.

د -من قوله تعالى " :ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين"
دَللة اَلستفهام الوارد في اآلية الكريمة...................................................................................... :

()1

السؤال الرابع  :بين الحكم الشرعي في الحاالت اآلتية مع بيان السبب:
3

()12

 .1سقطت شاة من مكان مرتفع فأدركها صاحبها بعد موتها فذبحها
الحكم ...............................:السبب..............................................................................:
 .2نسي مسلم أن يسمي على الذبيحة وقت الذبيحة.
.الحكم...............................:السبب.......................................................................:
 3أخذ سمير نصف عقيقة ابنه ْلهل بيته.
.الحكم.............................:السبب.................................................................................
 .4ضحى بشار بشاة عوراء
الحكم.............................:السبب................................................................................
 ..5أعطى سامي للجزار كيلومن اللحم كأجرة له.
الحكم.............................:السبب.................................................................................
 .6ذكى عبدهللا شاة بنية اْلضحية ظهر يوم الرابع عشر من ذي الحجة .
الحكم..............................:السبب.................................................................................
السؤال الخامس  :أ .ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :
 -1يسن ذبح العقيقة في اليوم  ............من وَلدة الطفل:
ج.السابع
ب .السادس
أ.الخامس

()14

د.الثامن

 -2يبدأ وقت اْلضحية من بعد صالة العيد وينتهي بغياب شمس اليوم  .......من أيام التشريق :
د.السادس
ج.الخامس
ب.الرابع
الثالث
 -3من أشهر تالمذة اإلمام أبي حنيفة :
ب.السرخسي
أ.القاضي أبو يوسف

د.المقدسي

ج.اإلمام الشافعي

 -4حاصر النبي –صلى هللا عليه وسلم – بني قريظة :
ج 27.ليلة
ب 26.ليلة
أ 25 .ليلة

د 28.ليلة.

. -5يعد كتاب المبسوط من كتب المذهب :
ب .الحنبلي
أ .الشافعي

ج.الحنفي

 -6صاحب كتاب اْلم هو:
أ اإلمام أحمد بن حنبل ب اإلمام الشافعي

ج اإلمام أبو حنيفة

د.المالكي.
د اإلمام مالك

 -7يعد كتاب المسند من أشهر كتب :
ج الحديث
ب القضاء
أ الفقه
www.awa2el.net
 -8الذي أشار على المسلمين بحفر الخندق هو الصحابي:
ج سعد بن معاذ
أ علي بن أبي طالب ب سلمان الفارسي

د نعيم بن مسعود

 -9تطلق عبارة (متفق عليه ) على ما اتفق عليه:
أالبخاري والترمذي ب البخاري ومسلم

د مسلم والنسائي

ج البخاري والنسائي

 -10يكثر وجود الحديث الحسن في :
4

د التفسير

ب السنن اْلربعة
أ صحيح البخاري
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 11حكم الحديث الحسن:
أ يجب العمل به ب يعمل به في فضائل اْلعمال
 12توفي أسامة بن زيد سنة :
ب  64هـ
أ  54هـ

ج صحيح مسلم
ج َل يقبل

ج  46هـ

د كتب العلل
د َل يجب العمل به

د  45هـ

 13المدينة اْلردنية التي وصلت بعثة أسامة بن زيد بالقرب منها هي :
د إربد
ج البلقاء
ب االعقبة
أ الكرك
 14كان الصحابي أسامة بن زيد يلقب ب :
أ ترجمان القرآن ب الحب ابن الحب

ج سيف هللا

د أمبن اْلمة

السؤال السادس  :استخرج من اآليات اآلتية مثالين على األلف المدية المفخمة ومثالين على األلف المدية المرققة:
س َال ٌم فَ َما لَبِ َ
قال تعالىَ ":ولَقَدْ َجا َء ْ
ث أ َ ْن َجا َء بِ ِعجْ ٍل َحنِي ٍذ ( )69فَلَ َّما َرأَى أ َ ْي ِديَ ُه ْم
س َالما قَا َل َ
يم بِ ْالبُ ْش َرى قَالُوا َ
ت ُرسُلُنَا إِب َْرا ِه َ
َف ِإنَّا أ ُ ْر ِس ْلنَا ِإلَى قَ ْو ِم لُوطٍ ".
س ِم ْن ُه ْم ِخيفَة قَالُوا ََل تَخ ْ
ََل ت ِ
َص ُل ِإلَ ْي ِه نَ ِك َرهُ ْم َوأ َ ْو َج َ
 -1اْللف المدية المفخمة
.....................................................................
.....................................................................
 -2اْللف المدية المرققة
....................................................................
...................................................................

انتهت األسئلة
وفقكم هللا

5

