
 

 

 2022/ /  اليوم والتاريخ :        

 العاشرالصف :               التربية اإلسالميةاالمتحان النهائي لمادة                                   مدرسة:    

 احدة  الزمن :ساعة و                  الثانياسم الطالبة : ...................................         الفصل الدراسي 

م  (2021/2022) للعام الدراسي  

___________________________________________________________________________

___ 

  (.2( واإلجابة على الورقة نفسها ، وعدد الصفحات )6)مالحظة : أجيبي عن جميع األسئلة التالية,علما بأن عددها

 (8)    السؤال االول

 من خالل دراستك لدروس القرآن الكريم اجيبي عما يلي

 _اكتبي االيات الكريمة من سورة النساء من قوله تعالى)ان الله يامركم...(لقوله تعالى)احسن تاويال(1

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

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

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

 _لألمانة صور عدة منها        أ.......................................ب.....................................................2

 .................3,.................2....................1 يألدلة اإلجمالية لألحكام الشرعية وه_تضمنت اآلية الثانية اهم ا3

 (8) السؤال الثاني

 اكتبي حديث سبعة يظلهم الله بظله-1

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

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

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

 ............................................................................_راوي الحديث هو............................................2

 _عللي..خص النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي نشأ في عبادة الله ابلذكر في الحديث3

ال___________________________________________________________________________

 (11)  سؤال الثالث

 لئي الفراغ بما يناسبه فيما يليام

 _القوم الذين أرسا عليهم ابو عبيدة واليا هم..........................................................................1

 ....................................4...........................3....................2..............1_أركان عقد الوديعة2

 _من احكام اللباس والزينة وآدابهما......................................................................................3

 _العالم الذي لقب بأبو الكيمياء هو.......................................................................................4

 .......................................2....................................1_من شروط قبول االعمال عند الله تعالى 5

 _حكم الوقف.......................................................6
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 (11الرابع)السؤال 

 بين الحكم الشرعي )جائز،غير جائز ( مع بيان السبب

 _اقتطعت حال جزء من ارباح المؤسسة الموقوفة الجراء عملية ضرورية1

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

 _وشمت رشا على يدها اية الكرسي2

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

 _ترتدي ساجدة مالبس مهترئة امام الناس لكي تبدي تواضعها3

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

 _اوصت نور بالتبرع بقلبها بعد الوفاة ثم تراجعت عن ذلك4

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

 _استأجرت رنيم سيارة ولم تحدد موعد ارجاعها5

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

 (11الخامس)السؤال 

 ( أمام العبارة الخاطئة فيما يليالعبارة الصحيحة وإشارة )أمام  ( ضعي إشارة )

 (حكم بيع االعضاء البشرية مكروه _)1

 (تبرع أب بإحدى كليتيه المصابتين البنه المريض _)2

 (من الموارد البيئية المتجددة المعادن  _)3

 تحافظ على االشياء (لم تقبل سما اعارة قصة لصديقتها لجين ألنها ال _)4

 مفهوم التميمة  13يطلق على التشاؤم من رقم ( _)5

 (11السادس)السؤال 

 عرفي ما يلي

 ....................._الوديعة.....................................................................................................................1

 ....................................................................................................................................._ االعارة 2

 _المنجزات العلمية للحضارة االنسانية  3

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

 .................العورة ......................................................................................................................-4

 .................................................................................._الوقف .........................................5

 

 مع أطيب األمنيات للجميع بالتوفيق والنجاحلة    انتهت األسئ

 العظماء عقلية هي بالله الثقة مستحيل؛ وهذا صعب هذا يقول من وتجاهل بنفسك ثم بالله النجاح؛ثق تريد

 


