
 

 

 

                             
                                 

                                                           
 

 التربية االسالميةالمبحث :                                                                                               االسم :                  
 اليوم : االثنين                                                                                                      التاسعالصف :  

    زمن االمتحان: حصة واحده                                                                                             التاريخ : 
 

 عالمات (  30:  ) ال االول : اكمل الفراغ فيما يليالسؤ

 _______________________________________________________ .القرض هو  1
 

 عالمات( 4)________ , __________________ __ وينقسم الى ______________________ 
 

 عالمة واحدة( __) _ لسعة علمه هو ________________ ن ذي لقب بحبر االمة وبترجمان القرآ.الصحابي ال2
 

 (عالمتان ________________________________________________).النميمة هي : 3
 

 عالمات ( 3.وضحي الطريق الى معرفة اسباب النزول  :  )  4
 

 ______________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________  
 

 

 ( عالمتان).يعرف سبب النزول بأنه _____________________________________________4

 

 عالمتان(أسباب النزول بالتصنيف كتاب __________ ومؤلفه __________) .من المؤلفات التي افردت 5

 

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم :  " .6  ________________   َرغيَم أَْنُف َرُجل  َعْن َأِبي ُهَريْ رََة ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَّ
 __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 

 (عالمتان )_________________________________________________"            
 )عالمة واحدة(  .رغم انف رجل الواردة في الحديث الشريف تعني ____________________________7

 

 ________________ وسبب التسمية ___________________ .يطلق على سورة الحجرات اسم 8
 

 )عالمتان(     _____________________________________________________________

 

 )عالمة(_______________________ه ( قائل هذه العبارة هو _______ . )هو اكبر مني لكني ولدت قبل9

 

 )عالمة( _________________هه في الدين هو ______ لم اللهم فق.الذي دعا له النبي صلى هللا عليه وس10

 

 

 )عالمة( _______________________يرة ( قائل هذه العبارة ______ . )مرت بي دُبيرة فلسعتني بأب 11

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مديرية التعليم الخاص في محافظة العاصمة

 الفصل الثاني/امتحان الشهر األول 

 للعام الدراسي 

 



 

 

 نم عليك ومن أخبرك بخبر غيرك أخبر غيرك بخبرك ( قائل هذه العبارة هو _______________  ) من نم لك

 

 )عالمة واحدة( 

 

َ َسِميٌع َعلِ )تعالى  اكمل قول هللا . 12 َ إِنَّ َّللاَّ ِ َوَرُسوِلِه َواتَّقُوا َّللاَّ ُموا بَْيَن يَدَيِ َّللاَّ  ____ (  1يٌم ) يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تُقَد ِ
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________ _________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

َخْيًرا لَُهْم َولَْو أَنَُّهْم َصبَُروا َحتَّى تَْخُرَج إِلَْيِهْم لََكاَن  _____________________________________________

ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ   عالمات ( 3) .                                                                              َوَّللاَّ

 

 .عللي ال تعد قصص االنبياء من اسباب النزول _____________________________)عالمتان( 13

 

 لى هللا عليه وسلم ويتبعه بـ )ص ( او )صلعم ( .قدمي نصيحة لمن يكتب اسم النبي محمد ص14

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________)عالمتان( 

 

 عالمات( 6)  عما يلي :  يب يالسؤال الثاني :بناًء على دراستك لدرس من اعالم آل البيت اج

 .آل البيت هم ___________________________________________________ 1

 

 __________________________________________________________)عالمتان( 

 .اذكري موقفين للعباس رضي هللا عنه في خدمة االسالم .) عالمتان( 2

 

 أ._________________________________________________________ 

 

 ب.________________________________________________________ 

 

 كينة لقب للسيدة آمنة بنت الحسين , فما معنى هذا اللقب ؟ ) عالمتان ( .سُ 3

 ________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

 مات (عال 4)  كم الشرعي في كل مما يلي : الح   يالسؤال الثالث :وضح

 

 أقرض رجل شخصا آخر ألف ديناٍر على ان يردها الفاً ومئة بعد سنة . أ.

 

 __________________________________________________________________ 

 

 ب.نقل احدهم خبراً لصديقه دون التأكد من صحته . 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 انتهت االسئلة  
 


