
 مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة                                                           زمن االمتحان : ساعة واحدة  
 201مدرسة األمين االساسية للبنين                                                                    التاريخ :      /     / 

 التاسع المبحث : التربية االسالمية                                                                        الصف :   
 االسم : ............................                                                                الشعبة : )        ( 

 ام للع امتحان الفصل األول

                                                                                    (  ةعالم 12)                                                                                  السؤال األول :               

  افمن كان مؤمناً ............... انا من المجرمين منتقمون".اكتب قول هللا تعالى : "   -أ

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

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

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

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

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

 عالمات (    3)ما معنى المفردات التالية :                                                                                          -ب

 : ................................  تتجافى جنوبهم عن المضاجع  -1

 : ............................................  االرض الجزر  -2

 يوم الفتح :....................................................  -3

*           *             *              * 

 عالمات (    5)                                 .........   الدين النصيحةالسؤال الثاني : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

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

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

*           *             *              * 

 عالمات (    6)السؤال الثالث : عّرف ما يلي :                                                                                         

 .......................................................................الفقه في اللغة :.......................................... -1

 .....التزكية :.................................................................................................................... -2

 ...................................................................................العقيقة :...................................... -3

*           *             *              * 

 عالمات (    4السؤال الثاني : اكتب مصادر علم الفقه االربعة بالترتيب .                                                   )

1- .......                .............................2- ....................................... 

3-                ....................................4- ....................................... 

*           *             *              * 

 عالمة (  30ما يلي :                                                                     ) في العبارات التالية السؤال الثالث: أكمل

 من اداب الذكر الطهارة و.............................. -1

 ...............................................يبدأ وقت صالة الضحى من  -2

 " يُصبُح على ُسالمى من احدكم صدقه ، ومعنى ُسالمى........................................... -3



رضا االنسان بما قسمه هللا له ، بعد االخذ باالسباب بطرق مشروعة دون النظر الى ما في ايدي الناس  -4

 ......................هذا التعريف .....

 زعيم االوس هو.................................. -5

 قال هللا تعالى : " وأمرهم شورى .................................. . -6

 أيام التشريق هي االيام .................................... -7

 ...............كتاب المسند لالمام .......................... -8

 زعيم يهود بني النضير هو .................................... -9

  راوي حديث "الدين النصيحة" الصحابي ................................ -10

 ..قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " ليس الغني عن كثرة العرض ، ولكن الغنى .......................... -11

 هذا االمام هو .............................. 204هـ وتوفي في مصر سنة  150ولد في غزة سنة  -12

 كتاب " المدونة الكبرى " من كتب مذهب االمام .................................. -13

حل بنا فارتحلوا " في غزوة الخندق قال لمن معه " يا قوم لقد اصبحنا بغير دار مقام ولقد رأيتم ما  -14

 القائل .......................

حدثنا عبيد هللا بن موسى ، قال اخبرنا حنظلة عن عكرمة عن ابن عمر قال : قال رسول هللا : هذه السلسلة من الرواة  -15

  نسميها ...................................

*           *             *              * 

 عالمة (  20( أمام العبارة الخاطئة                   )   ×( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )  √السؤال الرابع : ضع إشارة ) 

 استشار النبي اصحابه هل يقاتل المشركين داخل المدينة أم خارجها في غزوة بدر .)           (  -1

  عليه وسلم هي حليمة السعدية .حاضنة الرسول صلى هللا )           (  -2

 " قالها النبي للصحابي سعد بن معاذ .  خدعة الحرب فان استطعت ان عنا خذل)           ( "  -3

 زعيم الخزرج هو سعد بن عبادة . )           (  -4

 )           ( يبدأ وقت األضحية من صالة الفجر إلى آخر أيام العيد .  -5

 )           ( زعيم يهود بني قينقاع هو حيي بن أخطب .  -6

 )           ( يشترط في أضحية اإلبل أن يكون قد بلغ من العمر سنتين فأكثر .  -7

 )           ( راوي حديث الدين النصيحة الصحابي تميم بن أوس الداري .  -8

 ة في المعركة هي الخنساء . )           ( الصحابية التي استشهد أبناءها األربع -9

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 انتهت االسئلة  

 


