
 

 
 مدرسة حي األمير عبد هللا الثانوية المختلطة
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 ثانيمتحان الشهر الا
 
 

 

 العاشر الصف :  . االسم : .......................................

 المبحث : التربية اإلسالمية  التاريخ : ........................................ 

 

 عالمة( 10)أجيبي عن األسئلة اآلتية :    لسورة الغاشية   من خالل دراستك : السؤال األول 

 أكملي من قوله تعالى : "هل أتــك حديث الغــشية  -أ

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

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

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

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

 "                                                     وزرايب مبثوثة ............................

 المعنى اآلتي :                يبين  استخرجي من اآليات الكريمة المصطلح الذي   -ب 

                                                 يوم القيامة...............                                             مبتهجة منعمة:.......................                 

 متعبة....................         شوك................       الكالم الباطل.........................  

 ذكري  سبب تسمية السورة بهذا االسم والموضوعات الرئيسية التي تتحدث عنها اآليات الكريمة .   ا-ج

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

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

 عالمات10أجيبي عن األسئلة اآلتية :     من خالل دراستِك لدرس صحيح مسلم :  السؤال الثاني

 .................. ... عرفي باإلمام مسلم....................................................................... -أ

 ........................................................................................... وصفاته   نشأته -ب 

 هي المنهجية التي اتبعها اإلمام مسلم في ترتيب كتابه وبماذا تميز:  ما  -ج

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

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

مسلم عند العلماء   وضحي مكانة كتاب صحيح-د 

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

 



 

 

 عالمات 10السؤال الثالث:

 شرع اإلسالم اإلجارة ووضع لها أحكاما مفصلة ماهي الحكمة من ذلك: -أ

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

 أذكري أنواع عقد اإلجارة مع ذكر مثال :  -ب 

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

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

اإلسالمي   هي خصائص التشريع ما  -ج

 .....................،..............................................،............................. ............ ..... 

 )الشريعة اإلسالمية بين الثبات والمرونة ( وضحي ذلك:-د 

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

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

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

 
 السؤال الرابع:  

 عالمات(10):(أمام العبارة الخاطئةX(أمام العبارة الصحيحة وإشارة )√ضعي إشارة )

 

 .)    (المرونة هي قدرة الشريعة اإلسالمية على االستجابة لحاجات الناس المتجددة في جميع جوانبها. 1

 صالة الكسوف والخسوف. .)    (يستحب قراءة سورة الغاشية في 2

 .)     (تمثل القوات المسلحة األردنية خط الدفاع األول عن الوطن ،ومصدر الدعم لألمة اإلسالمية. 3

 .)    (يطلق على مالك الشيء الذي يراد استئجاره ) المستأجر (. 4

 .)    (  يعد عقد اإلجارة من العقود المباحة . 5

وصول إلى أعلى درجات العلم النافع والعمل الصالح        أدعو هللا لكن بالتوفيق والنجاح وال

 ^-وأن تكونوا منارات يستنير بها من خلفكم ليسيروا على خطاكم ^

 المحبة لكم والداعية لكم بكل الخير "ميساء عبد العال "  معلمتكم 

 


