
 تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

 

 م20 17/      1 /    4 التاريخ :       سالمية                     اإل:  التربية مبحثال
 

                  السادس الشعبة:الصف و
 

 ..................................... الطالب:اسم 
 

 تعليمات االمتحان  :
  أسئلة االمتحان في الفراغ المخصص جميعأجب عن. 

  : ساعة  زمن االمتحان    

 : أسئلة 4 عدد أسئلة االمتحان 

 صفحات 4:  عدد صفحات االمتحان 

 عالمة 28: مجموع عالمات االمتحان 

  في نهاية السؤال ]      [تعطى عالمة السؤال بين. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اسم المدقق وتوقيعه              :                                             اسم المصحح وتوقيعه           

 

            

         

 

    

 

  

 متحان نهاية الفصلا

 2017 /2016    للعام الدراسياألول الفصل 

 عالمة الطالب عالمة السؤال رقم السؤال

1 
4  

2 8  

3 10  

4 6  

  28 مجموع العالمات

 مدارس تقارب 
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 : سئلة اآلتيةسالم أجب عن األمن خالل دراستك لحديث أخوة اإل:  السؤال األول
/    (2) 

صلى هللا   أكمل كتابة الحديث النبوي عن عبدهللا بن عمر رضي هللا أن رسول هللا -1
 .................................................................. قال :" المسلم أخو المسلم عليه وسلم 

 

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

 

.........................................................................."................................................. 

 

 (1)   /                                                      :ما واجبك في الحاالت اآلتية  -2

أ( اعتدى فارس على خالد وظلمه 

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

مساعدتها في حل مسألة التستطيع حلها زميلتك سارة منك ب( طلبت 

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

 

   : جميع األسئلة اآلتيةك للهجرة النبوية أجب عن : من خالل دراست السؤال الثاني

                                                                                                             /     (3.5) 

وسلم من الهجرة  ر قريش لمنع الرسول صلى هللا عليهما القرار الذي اتخذه كفا -1
   (1)   /                                             عندما علموا بأمر بيعة العقبة الثانية ؟ 

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

 

وفق لعمل الذي قام به في الهجرة النبوية كل من الشخصيات اآلتية وبين دور -2

 (2.5)     /                                                                                         :الجدول اآلتي 

 

 إلسما
 

 العمل الذي قام به

 أبو بكر الصديق 

 

 

 علي بن أبي طالب

 

 

 عامر بن فهيرة 
 

 

 عبدهللا بن أبي بكر

 

 

 سراقة بن مالك 
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 (4.5/      )                   :                          امأل الفراغات بما هو مناسب -3
 ....................وسلم هو....... إلسالم بناه الرسول صلى هللا عليهول مسجد في اأ( أ

 

...إلى ........ب( نزل النبي صلى هللا عليه وسلم ضيفآ عند الصحابي الجليل ..........
 تم بناء المسجد النبوي .أن أ

 

ذات  )أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي هللا عنها بـ  السبب الذي لقبت من أجلهج(
 ..................................................................................هو (النطاقين 

 

........................... الركعة األولى هو  يف عدد التكبيرات د( في صآلة االستسقاء
 ..............................الركعة الثانية .عددها في  و

 

 ...................................................  حكم صالة االستسقاءهـ(
 

 ......................و.....................اإلمام علي بن أبي طالب  ......سماء أوالد و( أ

 
 (10/    )                                                                      :  السؤال الثالث

                        (2)     /                                                      ف المصطلحات اآلتية : عر  أ( 

العدل :  -1
...................................................................................................... 

 

صالة االستسقاء  -2
..................................................................................................... 

 

َ يَأُْمُر بِاْلعَْدلِ   " ما دآللة النص الشرعي اآلتيب(        )                    " إِنَّ َّللاَّ

/1)                 
....................................................................................................... 

 

 (2)     /                                            :منها اذكر اثنينللعدل صور كثيرة ج( 

1).................................................................................................... 
 

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

 
 



 
 (  3/         )                                                            يأتي :  مالعلل ( د

 :سالم للمسافر قصر الصالة رخص اإل -1

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

 اءبنالوالدين بالعدل بين األسالم أمر اإل -2

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

لما راى سحرة فرعون معجزة موسى عليه السالم خروا على األرض سجدا هلل  -3

 :تعالى 
....................................................................................................... 

 

 :أباح اإلسالم للمريض أن يصلي قاعدآ  -4
...................................................................................................... 

 

 :صحراءسرائيل بالتيه في المعاقبة هللا تعالى لبني إ -5
.................................................................................................... 

ينهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن مجالسة أصدقاء السوء الذين يتصفون -6

 ...........باألخالق السيئة : ..............................................................
 

بين الحكم الشرعي وضع كلمة " جائز " إذا كانت العبارة صحيحة  و كلمة" ( هـ

                                                    (2)        /             مع بيان السبب؟غير جائز " إذا كانت العبارة غير صحيحة 
 

خرها وصآلها جمعآ مع إلى العقبة قبل صالة الظهر فأ خرج حسين من السلط -1

 صآلة العصر ؟
..................................................................................................... 

 
 لى المفرق فقصرت صالة المغرب ؟سافرت عائشة من عمان إ -2

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

 
المغرب والعشاء في وقت صالة  مع المصلين في المسجد بين صالتي جمع باسم  -3

 العشاء بسبب المطر الشديد ؟ 

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

 إلى السعودية وترك بينهما فاصال خالد صالة الظهر والعصر عند سفره قصر -4

 ؟ طويال
................................................................................................. 



 

 (6)     /                                                                     السؤال الرابع :

 مام العبارة الخطأأ وكلمة)خطأ ( ( أمام العبارة الصحيحةضع كلمة) صحأ(  
www.awa2el.net                                                                                                     

/    (4)                                                   

  .بالغرق ( عاقب هللا تعالى فرعون وجنوده  )           -1
 .بحبر األمة رضي هللا عنه  )            ( لقب عبدهللا بن عباس  -2

 (كم.81 )مسافر أن يجمع الصالة جمع تقديم أو تأخيرها بعد مسافة(لل     )       -3

 . المريض أن يصلي عنه غيره (يجوز للمسلم        )    -4
 ( يستحب أن تستمر األم بإرضاع طفلها مدة ستة أشهر فقط .        )    -5

صلى هللا  ابنة النبيعنه من  ( تزوج علي بن أبي طالب رضي هللا         )    -6

 . "زينب"  عليه وسلم 
 ( صالة االستسقاء مقصورة على الرجال فقط .      )     -7

 ( من شروط صحة الجمع بين الصالتين الترتيب بين الصالتين .          )  -8

 
 

 (2)       /                     : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتيب(

 
 " زيزع  قوٌي خط في قول هللا تعالى " إن هللا  حكم التجويد فيما تحته -1

 قالبد( إ         دغام شفوي ج( إ  ظهار            ب( إ خفاء             أ( إ

 
 من سجيل " حجارةب   م  ترميهخط في قول هللا تعالى "  حكم التجويد فيما تحته -2

 دغامد( إ              ظهار              ج( إقالب    إخفاء شفوي    ب( أ( إ

 
 ن " م  م خط في قول هللا تعالى" منك فيما تحتهحكم التجويد  -3

 خفاء شفوي د( إ       ظهار شفوي    م بغنة     ب( إدغام شفوي    ج( إدغاأ( إ

 
 لك صدرك " شرحن   م  ألخط في قول هللا تعالى"  حكم التجويد فيما تحته -4

 خفاء د( إ                  دغام    ج( إ  قالب        أ( إظهار شفوي   ب( إ

 
 

 ت األسئلة انته

 مع دعائي لكم بالتوفيق
                                           


