بسم هللا الرحمن الرحيم
مديرية التعليم الخاص في محافظة العاصمة
امتحان الشهر األول /الفصل الثاني
للعام الدراسي
االسم :

المبحث  :التربية االسالمية

الصف  :التاسع

اليوم  :االثنين

زمن االمتحان :حصة واحده

التاريخ :

السؤال االول  :اكمل الفراغ فيما يلي 30( :عالمات )
.1القرض هو _______________________________________________________
___________________ وينقسم الى _______________  4(________________ ,عالمات)
.2الصحابي الذي لقب بحبر االمة وبترجمان القرآن لسعة علمه هو ___________________(عالمة واحدة)
.3النميمة هي (________________________________________________ :عالمتان )

.4وضحي الطريق الى معرفة اسباب النزول  3 ( :عالمات )
______________________________________________________________
______________________________________________________________
.4يعرف سبب النزول بأنه _____________________________________________(عالمتان)
.5من المؤلفات التي افردت أسباب النزول بالتصنيف كتاب __________ ومؤلفه __________(عالمتان)

ي
ول هللاي صلَّى َّ ي
ف َر ُجل ________________
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
َ " .6ع ْن أيَِب ُهَريْ َرةَ  ،قَ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َ :رغ َم أَنْ ُ
َ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(عالمتان)
_________________________________________________"
.7رغم انف رجل الواردة في الحديث الشريف تعني ____________________________ (عالمة واحدة)
.8يطلق على سورة الحجرات اسم ________________ وسبب التسمية ___________________
_____________________________________________________________ (عالمتان)
( .9هو اكبر مني لكني ولدت قبله ) قائل هذه العبارة هو ______________________________(عالمة)
.10الذي دعا له النبي صلى هللا عليه وسلم اللهم فقهه في الدين هو _______________________(عالمة)
( .11مرت بي دُبيرة فلسعتني بأبيرة ) قائل هذه العبارة _____________________________(عالمة)

( من نم لك نم عليك ومن أخبرك بخبر غيرك أخبر غيرك بخبرك ) قائل هذه العبارة هو _______________
(عالمة واحدة)
َّللاَ ِإ َّن َّ
سو ِل ِه َواتَّقُوا َّ
ع ِلي ٌم (____ )1
َّللا َو َر ُ
. 12اكمل قول هللا تعالى ( َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آ َمنُوا َال تُقَ ِد ُموا َبيْنَ َي َدي ِ َّ ِ
س ِمي ٌع َ
َّللاَ َ
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

صبَ ُروا َحتَّى تَ ْخ ُر َج ِإلَ ْي ِه ْم لَ َكانَ َخي ًْرا لَ ُه ْم
____________________________________________ َولَ ْو أَنَّ ُه ْم َ
َو َّ
(  3عالمات )
ور َرحِ ي ٌم .
َّللاُ َ
غفُ ٌ
_

.13عللي ال تعد قصص االنبياء من اسباب النزول _____________________________(عالمتان)
.14قدمي نصيحة لمن يكتب اسم النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ويتبعه بـ (ص ) او (صلعم )
______________________________________________________________
______________________________________________________________(عالمتان)
السؤال الثاني :بنا ًء على دراستك لدرس من اعالم آل البيت اجيبي عما يلي  6 ( :عالمات)
.1آل البيت هم ___________________________________________________
__________________________________________________________(عالمتان)
.2اذكري موقفين للعباس رضي هللا عنه في خدمة االسالم  (.عالمتان)
أ_________________________________________________________.
ب________________________________________________________.
سكينة لقب للسيدة آمنة بنت الحسين  ,فما معنى هذا اللقب ؟ ( عالمتان )
ُ .3
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
السؤال الثالث :وضحي الحكم الشرعي في كل مما يلي  4 ( :عالمات )
دينار على ان يردها الفا ً ومئة بعد سنة .
أ.أقرض رجل شخصا آخر ألف
ٍ
__________________________________________________________________
ب.نقل احدهم خبرا ً لصديقه دون التأكد من صحته .
__________________________________________________________________
انتهت االسئلة

