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 الصف التاسع األساسً
 االسم:

 

 ٕاختبار التربٌة اإلسالمٌة  ف
 م2ٕٔٓ  \     \التارٌخ :     

 مدة االختبار ساعة ونصف
 معلم المادة إبراهٌم حمامده

 ٖٗمجموع العالمات 

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

 )      ( العزة من صفات هللا تعالى .  -ٔ

 )      ( الحرٌة تعنً أنه ٌجوز لإلنسان أن ٌفعل ما ٌشاء دون ضوابط.  -ٕ

 )      ( شرع الرهن ضمانا لحق الدائن . -ٖ

 وآل البٌت بعد وفاة الرسول صلى هللا علٌه وسلم  .)      ( انقطعت العالقة بٌن الصحابة  -ٗ

 )      ( كان صلح الحدٌبٌة مقدمة لفتح مكة المكرمة . -٘

 ٌجوز قطع األشجار وقتل الحٌوان عبثا ولعبا.)      (  -ٙ

 الموطؤ لإلمام مالك بن أنس .)      (  -7

 ٌمكن لإلنسان أن ٌنجح فً خالفة األرض باإلٌمان وحده.)      (  -2

 )      ( قوله تعالى :" من ٌعمل سوءاً ٌجز به " من األمثال المصرحة فً القرآن الكرٌم. -9

 )      ( من فوائد ضرب األمثال فً القرآن الكرٌم الحث على التدبر والتفكر .-ٓٔ

 ع٘.ٔ أبٌن الحكم الشرعً فً كل من : -ٕس

 رد المقترض القرض مع زٌادة علٌه دون أن ٌشترط علٌه المقرض . -ٔ

 باع المرتهن ثمار األرض المرهونة عنده دون علم الراهن. -ٕ

 قصر الودٌع فً حفظ الودٌعة فهلكت . -ٖ

 عٕأ( أعرف كل من اآلتٌة : -ٖس

 *السٌادة والسلطان فً اإلسالم :

 *البٌئة :

 عٔأدلل بدلٌل من القرآن أو السنة النبوٌة على أن الحاكمٌة هلل وحده . -ب

 ع٘.ٔ  مواقف العزة التً أعرفها. أسرد بلغتً الخاصة موقفا من -ج

 

 

 عٕ.كل من اآلتٌة  أفرق بٌن -أ -ٗس

 العزة والكبر -ٔ

 

 التقلٌد المحمود والتقلٌد المذموم  -ٕ

 

 

 ٌٕتبع صفحة  ٔ



 

 عٕأقارن بٌن الحقوق فً اإلسالم والحقوق فً القوانٌن الوضعٌة . -ب

 

 ع٘.ٕأعلل ما ٌؤتً:أ(  -٘س

 .حرم هللا تعالى إذلل اإلنسان وإهانته  -ٔ

 

 وجوب تنصٌب خلٌفة للمسلمٌن.  -ٕ

 

 كان كفار قرٌش ٌضعون ودائعهم عند النبً علٌه الصالة والسالم . -ٖ

 

 رفع هللا تعالى مكانة آل البٌت. -ٗ

 

 أطلق على سرٌة مإتة اسم غزوة مع أن النبً علٌه السالم لم ٌشارك فٌها. -٘

 

 عٔ أوضح حكم القرض الحسن بالنسبة للمقرض والمقترض. -ب

 

 عٔالحالل والحرام . أمثل على -ج

 عٔأوضح موقفً كمسلم من الشبهات .-د

 

 عٖمن خالل دراستً لقصة خالد بن الولٌد أجٌب عما ٌلً:  -أ-ٙس

 المواقف التً شارك فٌها خالد زمن النبً صلى هللا علٌه وسلم . موقفٌن أذكر -ٔ

 

 أقارن بٌن عدد المسلمٌن وعدد الروم فً معركة الٌرموك. -ٕ

 

 دروس المستفادة من القصة.أستنتج درسٌن من ال -ٖ

 

 ع ٔأبٌن السبب المباشر لفتح مكة. -ب

 ٘.ٔ أذكر ثالثة من العلماء الذٌن قاموا بالتصنٌف فً الحدٌث النبوي الشرٌف.  -أ -7س

 عٕأصنف األفعال اآلتٌة إلى مسئولٌة جماعٌة ومسئولٌة فردٌة . -ب

 الحفاظ على نظافة مرافق المدرسٌة. -ٔ

 عدم الغش فً البٌع . -ٕ

 ألمر بالمعروف والنهً عن المنكر .ا -ٖ

 المحافظة على الصلوات الخمس. -ٗ

 ٌٖتبع صفحة    ٕ



 

 

 عٔ أوضح موقف بنً إسرائٌل من عٌسى علٌه السالم . -ج

 

  

-----------------------------------------------------------أكمل قوله تعالى :" ورسوال إلى بنً إسرائٌل أنً  -أ – 2س 

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

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

 عٖ فاتقوا هللا وأطٌعون ". ----------------------------------------------------------------

 

 عٕما معنى كل من ) األكمه /  األبرص  /   منقلبا    /   الجنتٌن  (؟  -ب

 

 

 عٔاذا سمٌت سورتً البقرة وآل عمران .بم -ج

                     

 ٖ 

 

 

 انتهت األسئلة

 مع تمنٌاتً لكم بالنجاح والتوفٌق

 

 

 

 

 

 

  

 

 


