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 (  2مراجعة الفصل الدراسي الثالث التقويم ) إجابة  

 2019-2018العام الدراسي  

  2019  /      /التاريخ :           لشعبة:...................                     ا - تاسعالصف : ال

  المادة : التربية اإلسالمية      اسم الطالب : ...............................                              

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

    لسُّؤاُل األََوُل :ا

ْب َعما يَليهاْقرأ اآلياَت اْلَكريَمةَ التَّاليَ ا  -     :ةَ ، ثُمَّ أَج 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        اختر المفردة القرآنية من بين القوسين واكتبها في مكانها المناسب في الجدول التالي: -1

 للمسافرين المحتاجين إليها(-ينتتعجبون نادم-السحب-شعلونت-متكسرا يابسا-الحام-نطفةالمني-)خاسرون

 للمقوين تورون أجاجا المزن لمغرمون تفكهون حطاما ما تمنون

 للمسافرين تشعلون. مالحا. السحب. خاسرون. تتعجبون نادمين. يابسا متكسرا. نطفة المني.

 المحتاجين

 إليها.

 

 

 

 

 

 سورة الواقعة
74إىل57من اآلية  
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  لي:     يد في الجدول التاما يناسبها من أحكام التجواختر من المفردات القرآنية التي بين القوسين  -2

                                                                  (الماء-نمتاعا للمقوي-ننشئكم-ن نبدلأ-أنتم تخلقونهء-منونأفرءيتم ما ت-)خلقناكم            

 المفردات القرآنية الحكم التجويدي

 متاعا للمقوين. إدغام بال غنة

 ننشئكم. إخفاء

 أفرءيتم ما تمنون. إدغام متماثلين

 خلقناكم. قلقلة صغرى

 أن نبدل. إدغام بغنة

 ءأنتم تخلقونه. إظهار شفوي

 الماء. مد واجب متصل

 

 

                                       بدأ ربنا بضمير)نحن(في قوله: ))نحن خلقناكم فلوال تصدقون((؟علل: -3

 قرادر ة. / هللاذهلوا عنه بأن هللا هو خلقهم أول مرة وهو الذي يعيد خلقهم ثاني مرر فهذا تذكير لهم بما

 على إحيائنا من جديد.
 

 

                                 نوع االستفهام في قوله تعالى: ))ءأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون((؟وضح  -4

 استفهام تقريري.

 

                                                                    على اإلنسان؟ما الحكمة من تقدير الموت توقع -5

 لئال تضيق بهم األرض واألرزاق. / حتى يشعر الخلق أنهم زائلون.

 

                              دالئل قدرة هللا على الخلق والبعث؟                                                عدد -6

 خلق اإلنسان.-أ

 إنبات الزرع.-ب

 نزول المطر.-ج

 إنشاء النار.-د

 

                                                                                                 استخدامات المياه؟ أذكر-7

 الشرب.-أ

 الطهارة والنظافة.-ب

 الزراعة.-ج

 الصناعة.-د
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 أن األرانب ال تموت:توقع ما نتيجة لو -8

 تمتلئ بهم األرض وال تستقيم الحياة.

 

 مال:توقع:ماتت جميع الزروع على وجه األرض عاما كا-9

 عدم توفر الغذاء لإلنسان والحيوان ما يسبب هالكهما.

 

 

 :وضح إنبات الزرع دليل على قدرة هللا على البعث-10

شرابه ألن الت البعث شرع باالسرتدالل بنبرات الرزرع بعد أن أقام الدليل بخلق اإلنسان على قدرة هللا على

 بين بين تكوين اإلنسان وتكوين النبات،قال تعالى: ))وأنبتكم من األرض نباتا((.

 

 ستخرج من قوله تعالى: ))لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون(( ما يدل على رحمة هللا بعباده؟ا-11

 م يرد رحمة بالعباد.المراد جعله حطاما قبل اإلنتفاع به ولكنه ل

 
 

                                                               السُّؤاُل الثَّاني :     

ا يَليه:اقرأ الَحديث الشَّري-  ف اآلتي ثُمَّ أجب َعمَّ

 

 

 

 
 

                                                                                                                                            فسر معاني مفردات الحديث الشريف: -12
 كونه لم يضره.إلحاق اإلنسان مفسدة بغيره مع ضرر: -أ

 إلحاق اإلنسان مفسدة أضر به.ضرار: -ب

                                  

                                                                                                                                                                      :حدد ما يفيده حرف)ال(الوارد في الحديث الشريف-13

 النهي عن الضرر.

 

 

 

 أَب ي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي هللا عنه:أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: َعنْ    

."  ال ضرر وال ضرار "   

 )رواه ابن ماجه(
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 للعدالة(: امأل الجدول التالي من خالل الحالة)نشر شخص صورة زميله على اإلنترنت وبجانبها تعليق:مطلوب -14

                                                                                                                                  

 الرأي نتيجة متوقعة الضرر مقصود أم غير مقصود الضرر االجتماعي الضرر النفسي

 والقلق والخوق 

 اإلضطراب النفسي.

 نفور الناس منه وقطع

 العالقات معه.

 انعدام الثقة  غير مقصود.

 بينهما وكثرة 

 المشاكل.

 العاقل ال يضر

 نفسه وال يضر

 غيره.
 

                                                                 تشريعات تتعلق ب: أعط أمثلة لرفع الضرر والعنت من خالل -15

 

 جالس.يصلي وهو  أداء املريض للصالة.-أ

 التيمم.الوضوء ملن جرح يف يده. -ب

 مع.يقصر وجيرا. أداء الصالة ملن كان مساف-ج

                                                           ما الذي جيب علينا فعله: استنتج إذا أردان أن نتخذ قرارا-16

 خنتار األنسب واألقل ضررا.

                                 لل احلاالت التالية:                                                                         ح-17

 غري موافق موافق احلالة
  موافق. نية املهجورة.تزيل البلدية األب-
 غري موافق.  راد أن يدرك صالة اجلمعة فوضع سيارته يف الطريق.أ-
  موافق. دفع له مثن القلم.كسر قلم زميله ف-
 غري موافق.  ل أن حيصل على الرخصة.يقود سيارة قب-
 

                                                                                     ابتكر حال للقضاء على ظاهرة التدخني:-18

 احملاضرات / النشرات / خطبة اجلمعة.

                                       موقفك من التبغ وما شاهبه:                                                      انقد -19

 اإلبتعاد عنه ونصح اآلخرين ابإلبتعاد.
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                                                                                                                  فسر ما يلي:-20

 قدمي النهي عن الضرر،على النهي عن اإلضرار يف احلديث الشريف.ت-أ

 ألن فيه ضرر مبن مل يضره.

 اربة اإلسالم لإلضرار ابآلخرين بكافة صوره.حم-ب

 متاسك اجملتمع وآتلف القلوب وحتقيق السعادة. حرصا على

 

                                                                                                 :ل ثثَّاال السُّؤالُ 

                                                          :عرف مفهوم السنن االجتماعية في القرآن الكريم -21

 هي القوانني اليت وضعها هللا لتيسيري شؤون اخللق بناء على أعماهلم وأخضعهم هلا.

                                                                                      وية؟علل:ما الغرض من ذكر السنن في الكثير من اآليات القرآنية واألحاديث النب -22

 ألمهيتها وأتثريها الشديد على اجملتمع اإلنساين.

                                                                                  لخص فوائد السنن اإلجتماعية: -23

                                                                                            تحقيق اإلصالح وإقامة العدل في المجتمع.

                                                                         امأل الفراغات اآلتية مبا يناسبها:-24

 ئنة.العيش حياة طيبة مطم و الطريق الصحيحالسري يف و  ناء اجملتمعب من أثر السنن اإلجتماعية:-أ

 سنة التسخري.و سنن األخالق و األخذ ابألسباب و  ة النعمسنة استداممن السنن اإلجتماعية: -ب

                                                                           اكتشف أكرب عدد من النعم يف وجه اإلنسان:-25

 الرموش. نعمة التذوق. نعمة البصر.
 احلاجبان. نعمة الشم. نعمة الكالم واللسان.

 

                                      احلكمة من األخذ ابألسباب مع أن هللا بيده كل شيء:                   توقع ما -26

 تيسري األمور وتسهيل املصاعب.
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                            استنتج األخالق املذكورة ابلنصوص الشرعية مع ربطها بنتائجها يف اجلدول اآليت:          -27

 النتيجة اخللق النصوص الشرعية

 األجر والثواب. الصرب. (.)إنه من يتق ويصرب فإن هللا ال يضيع أجر احملسنني()-
ز عننهللا)ص(:"قننال هللا ديق قال:قننال رسننول عننن أب بكننر الصنن-

 وجل:إن كنتم تريدون رمحيت فارمحوا خلقي".
 رمحة هللا. الرمحة.

 

                                وقع نتائج ما يلي:                                                                           ت-28

 والتقدم يف اجملتمع. عدم وجود النهضةقط: جمتمع أفراده كلهم أطباء ف-أ

 خلف والضياع.اجلهل والتجمتمع ال يوجد فيه معلم: -ب

                          ذكر احلكمة من تسخري الناس لبعضهم بعضا:                                                    أ-29

 لكي خيدم بعضهم بعضا.-أ

 يتعاونوا فيما بينهم لتوفري حاجاهتم.-ب

 

                                                               : ب عُ ارَّ السُّؤاُل الْ 

                                                                                      عرف مفهوم التسامح الفكري:-30

    وثقافاتهم.هو احترام حق اآلخرين في التمتع بحقوقهم وحرياتهم 

                                                                              صنف السلوكات التالية حسب اجلدول:-31

إن  ذات و االنتصار لل ،عتقداهتم م)رفض الرأي اآلخر وإن كان على حق ، التواصل مع اآلخرين واالستفادة من علومهم بغض النظر عن 
قنندمي تلفكننر والعقينندة ، ا معنننا يف ابطننل ، اسننتخدام العنننف والقننوة إلقننناع الننناس ابلنندين ، العنندل يف التعامننل مننع املختلفنننيكانننع علننى 

 مساعدة لشخص غري مسلم(

 التسامح التعصب
 عن  التواصل مع اآلخرين واإلستفادة من علومهم بغض النظر رفض الرأي اآلخر وإن كان على حق.

 معتقداهتم.
 يدة.العدل يف التعامل مع املختلفني معنا يف الفكر والعق للذات وإن كانع على ابطل.اإلنتصار 

 تقدمي مساعدة لشخص غري مسلم. استخدام العنف والقوة إلقناع الناس ابلدين.
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                                                                                                    عدد آاثر التسامح الفكري:-32

 أمن واستقرار اجملتمع.-أ

 احرتام حرايت اإلنسان وحقوقه.-ب

 حتقيق املصاحل.-ج

 تقدمي الصورة املشرقة لإلسالم.-د

                                                                                                          أذكر حدود التسامح:-33

 عدم قبول العدوان من اآلخرين.-أ

 عدم ختلي املرء عن معتقداته. -ب

                                                           يدل على التسامح مع اآلخرين: أعط مثالني من سرية الرسول)ص(-34

 زايرة النيب عليه السالم الغالم اليهودي يف مرضه.-أ

 جلنازة اليهودي.وقوف النيب عليه السالم -ب

سُ السُّؤاُل الْ      : َخام 

                                                            اختر الحكم الشرعي المناسب لكل مما يأتي:-35

 المعنى المناسب الحكم الشرعي

 يثاب تاركه،وال يأثم فاعله. المكروه.

 يثاب فاعله،ويأثم تاركه. الواجب)الفرض(.

 يتساوى فيه الفعل والترك. المباح)الحالل(.

 يثاب تاركه،ويأثم فاعله. الحرام.

 

                 ضع إشارة )        ( أمام العبارة الصحيحة،وإشارة)        (أمام العبارة الخطأ:-36

 ولى من اإلتيان به.  ترك الفعل المكروه أ(    صح)  -

 ق من دائرة الحرام.  دائرة الحالل أضي(     خطأ) -

 عمل التطوعي عبادة. ال(     صح) -
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                                           ي المناسب لها:صنف األعمال اآلتية حسب حكمها الشرع-37

كل  آن الكريم)صالة الضحى / أكل الخبز / الزكاة / الكذب / صالة النافلة بعد العصر / قراءة جزء من القر

 / الحركة وااللتفات في الصالة / الوفاء بالوعد / الصيد( يوم / الغيبة

 الحرام المكروه المباح المندوب الواجب

الحركة وااللتفات  أكل الخبز. صالة الضحى. الزكاة.

 في الصالة.

 الكذب.

قراءة جزء من  الوفاء بالوعد.

 القرآن كل يوم.

صالة النافلة بعد  الصيد.

 العصر.

 الغيبة.

 

                                              الحكم من كل نص شرعي من النصوص اآلتية:استنبط -38

 وجوب الزكاة على الغني. وا الزكاة((.قال تعالى: ))وءات-

ال تعالى: ))يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم ق-

 الصيام((.
 وجوب الصيام على البالغ.

من لناس حج البيت ا))وهلل على  قال تعالى:-

 استطاع إليه سبيال((.
 وجوب الحج على المستطيع.

 

                                                  تالية:اكتشف حكم صالة الوتر من خالل النصوص ال-39

 ال)ص(:"يا أهل القرآن أوتروا فإن هللا عز وجل وتر يحب الوتر".ق-أ

 سنة مؤكدة عند جمهور العلماء.

رسول هللا)ص(:"خمس صلوات في اليوم  رسول هللا)ص(يسأل عما فرض عليه،فقالجاء أعرابي إلى -ب

 والليلة"،فقال هل علي غيرها؟قال:"ال،إال أن تطوع".

 صالة الوتر ليست بواجبة وال يأثم تاركها ويثاب فاعلها.

 

                          ن األعمال التطوعية التي يمكن القيام بها:                     أعط أمثلة ع-40

 قراءة قصص األطفال في دار األيتام أو المستشفيات.-أ

 زراعة األشجار في حديقة المدرسة.-ب

 

 

 



 

9 
 

 

 

 

 

 

 


