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 ٕاختبار التربٌة اإلسالمٌة  ف
 م2ٕٔٓ  \     \التارٌخ :     
 ساعة وربعمدة االختبار 

 معلم المادة إبراهٌم حمامده
 ٖٗمجموع العالمات 

 ع٘  ٌؤتً: فٌماجابة الصحٌحة بوضع دائرة حولها ار اإلختأ -ٔس

 قوله تعالى )قل هاتوا برهانكم( ٌدل على أثر اإلسالم فً المجال. -ٔ

 ) المعرفً ، العقائدي ، األخالقً ، تكرٌم اإلنسان(.

 .أمن الوطن(  االجتماعً،األمن الفكري ، األمن  الحٌاة،  األمن على)  تندرج حرٌة التفكٌر ضمن.  -ٕ

 الموقف من وسائل التواصل االجتماعً.  -ٖ

)ٌنبغً تحرٌمها لمفاسدها ، توظٌفها فً الخٌر مع الحذر من إدمانها ، الحذر من استخدامها فً التفاعل 

 .مع قضاٌا األمة( 

 ) العاشر من رمضان، العاشر من شوال ، العاشر من ذي الحجة(.  ٌكون عٌد األضحى فً  -ٗ

 (.األولىتكون خطبة صالة االستسقاء ) قبل الصالة، بعد الصالة ، بعد قراءة الفاتحة فً الركعة  -٘

 فٌضعها حتى ٌؤتً حكم هللا( فً غزوة لبس ألمته إذا قال النبً علٌه السالم) ما كان لنبً -ٙ

   النضٌر(.     قٌنقاع،      أحد،    )بدر،

 مكان عسكر فٌه النبً بعد احد، لقب أطلقه على أبً دجانة ،رجل استشهد فً احد(.) األسدحمراء  -7

 ته أن ) ٌزوره فً مرضه، ٌسٌر فً جنازته إذا مات ، ٌقول له ٌرحمكم هللا(.معنى سمّ  -2

سمً ٌوم القٌامة بالطامة ) لقرب حصوله، لخروج الناس من قبورهم ، ألنه ٌفوق كل ما سواه من  -9

 األحداث(.

وله تعالى: ) كالعرجون القدٌم(. ) الشًء العجٌب، البناء المتقوس، غصن النخل العتٌق معنى ق - ٓٔ

 المعوج

 

 عٖاقارن بٌن جٌش المسلمٌن وجٌش المشركٌن فً غزوة احد من حٌث ) العدد، العدة، عدد القتلى(. .)أ(ٕس

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

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

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

 عٕافرق بٌن الحدٌث القدسً والحدٌث النبوي._ ب

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

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

 ٌٕتبع فً صفحة  ٔ 

 

 



 عٔ.)أ(  أصف حال الناس فً المحشر.ٖس

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

 

 عٖ ٌجابٌة وسلبٌة.إلى إثار المترتبة الستخدام وسائل التواصل االجتماعً أصنف اآلب_ 

 لالنطواء واالنعزال.المٌل  -ٔ
 التعاون مع الزمالء فً حل الواجبات المدرسٌة. -ٕ
 انعدام الخصوصٌة لدى الفرد. -ٖ

 عٕ أبٌن حال البشرٌة قبل بعثة النً صلى هللا علٌه وسلم. ) أ(_ٗس

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

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

 ع ٘.ٔ الجنازة ، صالة االستسقاء.ب_ أبٌن حكم كل من : صالة العٌدٌن ، صالة 

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

 عٕ أبٌن الحكم الشرعً فً المسائل اآلتٌة : ج_
 ..........ضحت امرأة بماعز أتمت من العمر سنتان..................................... -ٔ
 باع المضحً شعر أضحٌته بحجة انه ال ٌستفٌد منه. .................................... -ٕ

 عٔ د__ أبٌن أسباب غزوة بنً قٌنقاع.

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

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

 عٔ...............................................................أعرف مصطلح فرض كفاٌة. _أ(  ٘س

 عٔ اء ._أدلل بموقف بطولً فً غزوة احد ٌظهر فٌه التضحٌة والفدب

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

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

 عٔ من مجاالت التعاون. مجالٌن_ اذكر ج

 

 عٔ اقترح طرق ٌمكن فٌها التٌسٌر على المعسرٌن. -أ -ٙس

 

 

 عٔ . اآلخربالٌوم  اإلٌمان آثار_ أستنتج اثرٌن من ب

 

 ٌٖتبع صفحة                   ٕ 



 

 

 

 

  :عما ٌؤتًب ٌلسورة ٌس أج _فً ضوء  دراست7ًس

 ........................المدٌنة.....................................وجاء من أقصى أكمل قوله تعالى : )  -ٔ

......................................................................................................................
 عٕفطرنً والٌه ترجعون( ..................................................................................

 

 ..................................المٌتة .................................. األرضوآٌة لهم _ أكمل قوله تعالى :) ٕ

 ...................................................................................................................... 
 عٕأفال ٌشكرون(.................................................................................................

 

وآٌة لهم اللٌل نسلخ  ( ٌن جمال التصوٌر فً قوله تعالىالجلد من الحٌوان فً ضوء ذلك أب إزالةهو _السلخ ٖ

منه النهار (. 
..........................................................................................................................

 عٔ ..............................................................................................................

 عٔ مسرعا.المدٌنة  أقصىالرجل المإمن من  مجًءأعلل  -ٗ

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

 عٕ..............، تطٌرنا............، فطرنً...............، خامدون..........ما معنى كل من ) فعززنا... -٘

 عٔ أوضح وجه الشبه بٌن أصحاب القرٌة وكفار قرٌش.-ٙ

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

 

 

 انتهت األسئلة 

 مع تمنٌاتً لكم بالنجاح والتوفٌق

 

 ٖ 

 

 

 


