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عالمة الطالب

العالمة النهائية
40

السؤال األول  :بنا ًء على دراستك لدرسي ( صلح الحديبية وفتح خيبر ) أجيبي عما يلي  10( :عالمات )
.1ما الشواهد الدالة على ان خروج المسلمين الى مكة عام الحديبية كان للعمرة فحسب ؟ ______________
_____________________________________________________________

(عالمتان )

.2ما سبب تسمية بيعة الرضوان بهذا االسم ؟ _______________________________________
______________________________________________________________

(عالمة واحدة )

.3عندما علمت قريش بأمر بيعة الرضوان ظهر لها ان الصلح مع المسلمين خير لها من العناد فأرسلت
______________________ الى الرسول صلى هللا عليه وسلم ليعقد الصلح معه ( .عالمة واحدة )
.4أحد بنود صلح الحديبية الذي شعر الصحابة رضي هللا عنهم أنه مجحف بحقهم ( إي ظالم لهم ) هو ________
_____________________________________________________________(.عالمة واحدة)

.5وضحي دور (أم سلمة رضي هللا عنها ) في صلح الحديبية ___________________________
________________________________________________ (عالمة واحدة )
.6فتح خيبر كان في السنة _______________________

(.عالمة واحدة )

.7الصحابي الذي فتح هللا على يديه ما بقي من حصون خيبر هو

__________________(.عالمة واحدة )

ِ .8من نتائج فتح خيبر

______________________________________(.عالمة واحدة )

اء ُجدُر )_______________
صناة أا ْو ِم ْن او ار ِ
.9وضحي قول هللا تعالى ( اال يُقااتِلُونا ُك ْم اج ِميعًا ِإ اال فِي قُ ًرى ُم اح ا
__________________________________(.عالمة واحدة )

السؤال الثاني :أكملي الحديث ثم أجيبي عن األسئلة التي تليه  6( :عالمات)
وس ِفي ُّ
صلاى ا
ت قاالُوا ________________________ :
الط ُرقاا ِ
قاا ال ار ُ
سو ُل ِ
َّللاُ ا
علا ْي ِه او ا
هللا ا
سلا ام ِ :إياا ُك ْم او ْال ُجلُ ا
____________________________________________________________________
____________________________________________________ (عالمتان)

.1راوي الحديث الشريف هو الصحابي

______________________(عالمة واحدة )

.2عللي :في الحديث الشريف تحذير من الجلوس في الطرقات _____________________________.
_____________________________________________________(عالمة واحدة )

.3من آداب الجلوس في الطريق كما ورد في الحديث الشريف أ______________________________.
ب(._____________________________________________.عالمتان)

السؤال الثالث :أكملي الفراغ في كل مما يلي  14:عالمة
.1البيئة هي

______________________________________________________(عالمة واحدة )

.2المزارعة هي

___________________________________________________(عالمة واحدة )

.3عمرة القضاء هي

_________________________________________________(عالمة واحدة )

 . 4اكتبي االيات من سورة الحجرات التي تضمنت تحريم السخرية من الناس وتحريم اللمز وتحريم التنابز بااللقاب:
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________ ( 3عالمات )

.5المعنى المناسب لكل مما يلي كما ورد في سورة الحجرات (:عالمتان)
أ.ال يذم بعضكم بعضا _________________ ب .ال تتبعوا عورات الناس ________________
.6الكبائر__________

__________________________________(عالمة واحدة )

.7حكم مرتكب الكبيرة ______________________________________________ (عالمة واحدة)

سبل حماية المجتمع من الكبائر ____________________________.
ُ .8
_____________________________________________________

(عالمة واحدة )

.9عللي :سميت الكبائر بالموبقات و المهلكات  ( ____________________________________ .عالمتان )
____________________________________________________________________________
 .10اربطي بين حديث آداب الطريق و سورة الحجرات المتضمنة المحافظة على حرمات المسلمين  ( .عالمتان )
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

التالوة والتجويد ( التفخيم والترقيق )  10عالمات
.1عرفي التفخيم ____________________________________________________(عالمتان)
.2عرفي الترقيق _________________________________________________(عالمتان)
.3بيني حكم الراء من حيث التفخيم والترقيق مع بيان السبب  6 ( :عالمات )
ص الناس على حياة و من الذين أش َْركُوا )
( ولتجدنهم أحْ َر َ
________________________________________________________________
خير لو كانوا يعلمون )
( ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عندهللا ٌ
_______________________________________________________________

لك (( من وجد هللا فماذا فقد  ,ومن فقد هللا فماذا وجد ؟ ! ))
ِحكمة غالية اهديها ِ

أحبكن في هللا طالباتي الغاليات

