
 دولة فلسطٌن 
 وزارة التربٌة والتعلٌم العالً

 ٌطا\مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم 
 مدرسة الدٌرات س.م

 األساسً العاشرالصف 
 االسم:

 

 ٕاختبار التربٌة اإلسالمٌة  ف
 م2ٕٔٓ  \     \التارٌخ :     

 نصفمدة االختبار ساعة و
 معلم المادة إبراهٌم حمامده

 ٕٗمجموع العالمات 

 ع٘.ٕ: أضع دائرة حول اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌؤتً - ٔس

 االقتصادٌة   ، الدولٌة  ، القانونٌة    ،   العقائدٌة (.ٌركز حوار الدعوة على القضاٌا )  -ٔ

 )  العدالة   ،   المال      ،  الجاه (ٓمن الصفات الواجب توافرها فً الخلٌفة  -ٕ

 السورة التً نزلت ناعٌة للرسول علٌه السالم هً سورة ) العصر   ،   النصر    ، الفتح ( -ٖ

 هو )  علً بن أبً طالب  ، عمر بن الخطاب   ، أبو بكر الصدٌق( الذي رافق النبً علٌه السالم فً غار الهجرة -ٗ

 العبرة بعموم اللفظ ال  ) بخصوص اللفظ   ،   بخصوص المعنى     ،   بخصوص السبب    (. -٘

 ع٘فٌما ٌؤتً:  ( أما العبارة التً تناسبها    x/  (  أو إشارة ) أضع إشارة )  – ٕس

 احدة والمجتمع المسلم ٌعٌش أفراده فً بقعة جغرافٌة )      (  -ٔ

 )      ( الحكم الشرعً لحجاب المرأة المسلمة هو فرض عٌن علٌها إن بلغت  -ٕ

 )      ( تختلف الوصٌة عن الهبة بؤنها تملٌك بعد الموت . -ٖ

 )      ( من أعمال العمرة الوقوف بعرفة . -ٗ

 فً مٌزان الشرع .)      ( النٌة الحسنة كافٌة لقبول األعمال  -٘

 عٕأعلل ما ٌؤتً :  -ٖس

 -------------------------------------------------------------------------------------اهتمام اإلسالم بالحوار . -ٔ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------------------------------------------------------------------------------تسمٌة أٌام التشرٌق بهذا االسم  -ٕ

 ------------------------------------------------------------------------------أكثر الناس خشٌة هلل هم العلماء  -ٖ

 ---------------------------------------إلى مرٌم فً صورة إنسان تام الخلق أرسل هللا تعالى جبرٌل علٌه السالم  -ٗ

 ع٘.ٔأوضح خصائص المجتمع المسلم.  -أ -ٗس

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 عٕانتها فً اإلسالم أقارن بٌن مكانة المرأة فً الجاهلٌة ومك - ت

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ع٘.ٕأبٌن الحكمة من مشروعٌة الحجاب   - ث

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٌٕتبع صفحة             ٔ



 

 ع٘.ٕ   متى ٌكون الرباط  واجبا ومتى ٌكون مستحبا ؟؟ - ج

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 عٗ أفرق بٌن كل من اآلتٌة : - ح

 طواف القدوم وطواف الوداع وطواف اإلفاضة من حٌث )الحكم والوقت (. -ٔ

 

 مفهوم إحرام المنفرد وإحرام المتمتع  -ٕ

 

 عٔما المقصود بالهدي ؟   -٘س

 

 عٕفً المسائل اآلتٌة: أبٌن الحكم الشرعً  -أ  -ٙس

 أوصى رجل بسٌارته لجاره الفقٌر على أن تنفذ فً حٌاة الموصً . -ٔ

 أوصى رجل بقطعة أرض ألحد أبنائه . -ٕ

 عٔألسباب النزول صور عدة أبٌنها . -ب

 

 عٖأذكر ثالثة من محظورات اإلحرام .   -أ -7س

 

 عٕأستنتج األسباب الرئٌسة لسقوط الخالفة اإلسالمٌة . -ب

 

 عٔداللة تكرار النبً علٌه السالم فً مرض موته لقوله :)أصلى الناس ؟(.ما -ج

 عٔأدلل بآٌة قرآنٌة أو بحدٌث نبوي على أهمٌة اإلخالص. -د

 

 عٖأعدد ثالثة من اآلٌات الكونٌة الدالة على وجود هللا وقدرته. -هـ

 من خالل دراستً لسورة مرٌم أجٌب عما ٌلً: -2س

 -------------------------------------------------------------------------عبد هللا  أكمل قوله تعالى:) قال إنً -ٔ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 عٕولم ٌجعلنً جبارا شقٌا ( -----------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------أكمل قوله تعالى :) واذكر فً الكتاب إبراهٌم  -ٕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 عٕال تعبد الشٌطان إن الشٌطان كان للرحمن عصٌا(----------------------------------------------------------

 ٌٖتبع صفحة       ٕ 



 

 

 

 

 ع ٕبراهٌم علٌه السالم وطرٌقة والده فً الخطاب . أقارن بٌن طرٌقة إ -ٖ

 

 

 عالمات  9التالوة والتجوٌد .  -9س

 عٙأبٌن كٌفٌة التخلص من التقاء الساكنٌن فً الكلمات اآلتٌة :  -ٔ

 -----------------------------------، أو انقص  ------------------------------------ٌتخذ المإمنون 

 ---------------------------------، فً األرحام  --------------------------------------ٌا أٌَها الناس 

  -----------------------------، َعَصو الرسول   --------------------------------------من الشاهدٌن 

 

 عٕأصنف اآلتٌة إلى إدغام ) متجانسٌن ، متماثلٌن  ، متقاربٌن (:  -ٕ

 --------------------، نخلقكم ---------------------، الّضالٌن  ---------------------------من نصٌر 

 ------------------------------بسطت 

 

 عٔأعلل عدم إدغام النون الساكنة فً الراء فً قوله تعالى : ) وقٌل من راق ( .  -ٖ

 

ٖ 

 انتهت األسئلة 

 مع تمنٌاتً لكم بالنجاح والتوفٌق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


