
 

 

 

                             
                                 

                                                           
 

                                                                                                المبحث : التربية االسالمية               االسم : 
 اليوم : االثنين            الثامن ب     الصف :  

  زمن االمتحان: حصة واحده                                                                                             التاريخ : 

 

 

 عالمات (  12) :الشريف ثم اجيبي عما يليهالسؤال االول : اكمل الحديث النبوي 

قَاَل: َمْن َعاَدى ِل َولِيًّا فَ َقْد آَذنْ ُتُه ِِبحلَْرِب، َوَما تَ َقرهَب ِإَِله َعْبِدي تعاىل  قَاَل َرُسوُل اَّللِه َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم: " ِإنه اَّللهَ  "
 _________________________________________ ِبَشْيٍء َأَحبه ِإَِله ِمها اْفََتَْضُت َعَلْيِه،  

 ___________________________________________________________ 
 _____________________________________________________ ________

 عالمات(  4_____________________________________________________" )
 ________ ______________________________________________ هو الحديث القدسي  .1

 

 عالمتان()______________________________________________________________  

 

 (عالمتان.استخرجي من الحديث العبارة التي تدل ان الحديث قدسي ._________________________) 2

 

 عالمات ( 4مع ذكر مثال على كل منهما . )  النوافل والفرائض .وضحي الفرق بين 3

 ___________________ __________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________ 

 

 )عالمتان(" تعني __________________ آذنته بالحرب  " تعني ________________ و " عادى.كلمة "4

 

 عالمات ( 4السؤال الثاني :بناء على دراستك لسورة االسراء , أ. اكملي قول هللا تعالى : )

ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد ُُثه َجَعْلَنا لَُه َجَهنهَم َيْصاَلَها َمْذُموًما مَ َمْن َكاَن  (  18ْدُحورًا )يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجه
______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

 (22ََل ََتَْعْل َمَع اَّللِه ِإََلًا آَخَر فَ تَ ْقُعَد َمْذُموًما ََمُْذوًَل )___________________________

 

 عالمات  ( 4)فسري قوله تعالى ) واخفض لهما جناح الذل  من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ( ب. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مديرية التعليم الخاص في محافظة العاصمة

 الفصل الثاني/امتحان الشهر االول 

 للعام الدراسي 

 



 

 

 

 ت (عالما 8)   السؤال الثالث :ضعي دائرة حول رمز االجابة الصحيحة في كل مما يلي :

 .ما نستخرجه من قوله صلى هللا عليه وسلم " انما االعمال بالنيات "بما يختص بالوضوء  : 1

 ب.النية فرض من فروض الوضوء ويصح بدونها.                    أ.النية سنة من سنن الوضوء ويصح بدونها.

 لوضوء وال يصح بدونها . د.النية سنة من سنن ا         ج.النية فرض من فروض الوضوء وال يصح بدونها.

 

 .راوي حديث محبة هللا تعالى هو الصحابي الجليل : 2

 رضي هللا عنهب.عبدالرحمن بن صخر الدوسي                           رضي هللا عنهأ.عبدالرحمن بن عوف 

  رضي هللا عنهج.عبدهللا بن مسعود            رضي هللا عنهأ.عبدهللا بن عباس 

 

 .المواالة في الوضوء تعني :3

 أ.غسل االعضاء بالتتابع ولو كان هناك انقطاع بسيط                    ب.غسل االعضاء بالترتيب 

 د.ال شيء مما ذكر صحيح  ج.غسل االعضاء بالتتابع من غير انقطاع   

 

 .الركن في الصالة يعتبر : 4

 تبطل من دونه              ب.جزء من افعالها واقوالها ال تبطل بدونه   أ.جزء من افعالها واقوالها

 ج.امر خارج عن افعالها واقوالها ال تصح اال به      د.ال شيء مما ذكر صحيح 

 

 عالمات (  4)  السؤال الرابع : عللي كل مما يلي :

 أ.تسمية تكبيرة االحرام بذلك .

______________________________________ _____________________________ 

 

 ب.نقض الوضوء في نوم غير المتمكن .

 ___________________________________________________________________ 

 

 عالمات (  8) صحيح , باطل ( مع بيان السبب :) الحكم الشرعي  يذكرا: السؤال الخامس 

 

 الى الكعبين قبل غسل يديها الى المرفقين . .توضأت سلمى للصالة , وقامت بغسل رجليها 1

 _______________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

 .توضأُت دون ان اقول ) بسم هللا ( . 2

 ________________________________________________________ 

 ________ _______________________________________________ 

 

 .قامت رؤى بمسح بعض رأسها قبل غسل الرجلين مع الكعبين . 3

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

 بالصالة . . صليت دون أن اؤمن4

 _____________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

 
 


