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 عالمات(4:                                                   )السؤال األول:وضح المقصود بما يأتي

 الهداية:..................................................................................................

 علم أصول الفقه:..........................................................................................

 ..............................................................خريفا:.....................................

 األحكام الشرعية العملية:...................................................................................

أجب عما  "بعبادههللا تعالى  سعة رحمة "حديث الشريف لل خالل دراستك :  من الثاني السؤال

  عالمات (5)     يأتي :

 أكتب الحديث الشريفأ    

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

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

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

 من حيث نسبته ب بين نوع الحديث

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

 الحديث من حيث:ج عرف براوي 

 .  ..................................لقبه: ........ 2   ...........................................اسمه:  1

 

 علل: يكتب هللا تعالى حسنة كاملة لمن هَم بفعل الحسنة ولم يعملها.د 

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

 

 

 

رقم 

 السؤال 

السؤال  الرابعالسؤال  الثالثالسؤال  السؤال الثاني  السؤال االول

 الخامس

السؤال 

 السادس

 المجموع

العالمة 

 العظمى 
4 5 8 3 5 3 28 

عالمة 

 الطالب 

       

   المبحث : التربية اإلسالمية
 العاشرالصف: 

 الزمن)حصة صفية ( 
 االسم:  

 
 ثاني /الفصل األول األختبار ال

 2016/2017العام الدراسي 
 
 مدارس تقارب



 عالمات (8)                                                              :السؤال الثالث 

 

 يشترك الصحيحان في أمور عدة .أذكر اثنين منهما.أ       

1 ................................................................................................. 

2.................................................................................................. 

 

                                                                              الجدول اآلتي:قف التام والوقف الكافي والوقف الحسن وفق وقارن بين الب  

نوع 

 الوقف

 

 الحكم المفهوم

 التام

 

 

                 

 الكافي

 

 

  

 الحسن
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 (عالمات  3)                                                                                         السؤال الرابع: 

 

 ما القاعدة األصولية التي تقررها كل من اآلتي :

 القاعدة ................................................. ها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " "يا أي قوله تعالى :.1

 القاعدة ...................................................  "فال تقل لهما أف وال تنهرهما " قوله تعالى : . 2

 . إباحة التبرع بالدم للمريض    القاعدة .......................................................3

 

 عالمات( 5) حداث غزوة مؤتة أجب عما يأتي:                   خالل دراستك ألمن السؤال الخامس:  

 السبب المباشر للغزوة؟ ماأ  

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

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

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

 

 .بالمضي لقتال الروم ب أذكر اسم الصحابي الذي أخذ برأيه زيد بن حارثة 

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

 

 ج وضح خطة خالد بن الوليد رضي هللا عنه في مؤتة.

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

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

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



 عالمات( 3)                                                                                       السؤال السادس:

 ما سبل الهداية وأسباب الضالل التي تشير إليها كل آية مما يأتي:

 

 "َويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض". 1

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

َ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلمين"." 2 ِ ۚ إِنَّ َّللاَّ َن َّللاَّ ِن اتَّبََع َهَواهُ بِغَْيِر هُدًى م ِ  َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

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

 

 َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِّلا َرْحَمةً ِلْلعَالَِميَن"."  3 

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

 

 

 انتهت األسئلة 
www.awa2el.net 

 

 

 

 

 


