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 (  2مراجعة الفصل الدراسي الثالث التقويم ) 

 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( -نادمينتعجبون ت -السحب -تشعلون -متكسرا يابسا -مالحا -المني نطفة -)خاسرون

 

 للمقوين تورون أجاجا المزن لمغرمون تفكهون حطاما ما تمنون

        

 

 

 

 

(ءأنتم ختلقونه أم حنن 58(أفرءيتم ما متنون)57قال تعاىل: ))حنن خلقناكم فلوال تصدقون)   
(على أن نبدل أمثالكم وننشئكم يف ماال 60(حنن قدران بينكم املوت وما حنن مبسبوقني)59اخلالقون)
ونه أم حنن (ءأنتم تزرع63(أفرءيتم ما حترثون)62(ولقد علمتم النشأة األوىل فلوال تذكرون)61تعلمون)

(أفرءيتم املاء 67(بل حنن حمرومون)66(إان ملغرمون)65(لو نشاء جلعلناه حطاما فظلتم تفكهون)64الزارعون)
(لو نشاء جعلناه أجاجا فلوال 69(ءأنتم أنزلتموه من املزن أم حنن املنزلون)68الذي تشربون)

(حنن جعلناها تذكرة 72ن املنشئون)(ءأنتم أنشأمت شجرهتا أم حن71(أفرأيتم النار اليت تورون)70تشكرون)
( ((.74(فسبح ابسم ربك العظيم)73ومتاعا للمقوين)  
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  لي:     يد في الجدول التاما يناسبها من أحكام التجواختر من المفردات القرآنية التي بين القوسين  -2

                                                                  (الماء-تاعا للمقوينم-ننشئكم-ن نبدلأ-أنتم تخلقونهء-فرءيتم ما تمنونأ-)خلقناكم            

 المفردات القرآنية الحكم التجويدي

  إدغام بال غنة

  إخفاء

  إدغام متماثلين

  قلقلة صغرى

  إدغام بغنة

  إظهار شفوي

  مد واجب متصل

 

 

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

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

 

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

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

 

                                      ما الحكمة من تقدير الموت على اإلنسان؟                              توقع -5

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

 

                              دالئل قدرة هللا على الخلق والبعث؟                                                عدد -6

 .........................................................................................................................................-أ

 .......................................................................................................................................-ب

 .......................................................................................................................................-ج

 ........................................................................................................................................-د

 

                                  استخدامات المياه؟                                                                أذكر-7

 ............................................................................................................................................-أ

 ..........................................................................................................................................-ب

 ..........................................................................................................................................-ج

 ...........................................................................................................................................-د

 

 توقع ما نتيجة لو أن األرانب ال تموت:-8

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

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

 

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

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

 

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

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

                                                               السُّؤاُل الثَّاني :     

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

 

 

 

 
 

                                                                                                                                            فسر معاني مفردات الحديث الشريف: -12

 ................................................................................................................................ضرر: -أ

                              ............................................................................................................................ضرار: -ب

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

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

 ب للعدالة(:)نشر شخص صورة زميله على اإلنترنت وبجانبها تعليق:مطلو امأل الجدول التالي من خالل الحالة -14

                                                                                                                                  

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

     

 

 

 

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

 ......................................................................................................... أداء المريض للصالة.-أ

 ...................................................................................................الوضوء لمن جرح في يده. -ب

 ................................................................................................را. مسافأداء الصالة لمن كان -ج

                                                           لذي يجب علينا فعله:استنتج إذا أردنا أن نتخذ قرارا ما ا-16

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

                            لل الحاالت التالية:                                                                              ح-17

 غير موافق موافق الةالح

   جورة.تزيل البلدية األبنية المه-

   درك صالة الجمعة فوضع سيارته في الطريق.أراد أن ي-

   من القلم.كسر قلم زميله فدفع له ث-

   ل على الرخصة.يقود سيارة قبل أن يحص-

 

                                                                                     ابتكر حال للقضاء على ظاهرة التدخين:-18

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

                                  موقفك من التبغ وما شابهه:                                                           انقد -19

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

                                                                                                                  يلي:فسر ما -20

 قديم النهي عن الضرر،على النهي عن اإلضرار في الحديث الشريف.ت-أ

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

 ربة اإلسالم لإلضرار باآلخرين بكافة صوره.محا-ب

............................................................................................................................... 
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                                                                                                 :ل ثثَّاال السُّؤالُ 

                                                          :عرف مفهوم السنن االجتماعية في القرآن الكريم -21

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

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

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

                                                                                  لخص فوائد السنن اإلجتماعية: -23

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

                                                                         امأل الفراغات اآلتية بما يناسبها:-24

و  .............................و .................................................................. و ......مننن السنننن اإلجتماعيننة: -أ 

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

                                                                           اكتشف أكبر عدد من النعم في وجه اإلنسان:-25

   

   

 

                                 الحكمة من األخذ باألسباب مع أن هللا بيده كل شيء:                        توقع ما -26

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

                          استنتج األخالق المذكورة بالنصوص الشرعية مع ربطها بنتائجها في الجدول اآلتي:            -27

 النتيجة الخلق النصوص الشرعية

   يصبر فإن هللا ال يضيع أجر المحسنين((.و))إنه من يتق -

م أبي بكر الصديق قال:قال رسول هللا)ص(:"قال هللا عز وجل:إن كنت عن -

 تريدون رحمتي فارحموا خلقي".

  

 

                           وقع نتائج ما يلي:                                                                                ت-28

 .............................................................................................مجتمع أفراده كلهم أطباء فقط: -أ

 ................................................................................................مع ال يوجد فيه معلم: مجت-ب
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                          ذكر الحكمة من تسخير الناس لبعضهم بعضا:                                                    أ-29

 ..............................................................................................................................-أ

 ............................................................................................................................-ب

                                                               : ب عُ ارَّ السُّؤاُل الْ 

                                                                                      عرف مفهوم التسامح الفكري:-30

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

                                                                              صنف السلوكات التالية حسب الجدول:-31

اتهم ، )رفض الرأي اآلخر وإن كان على حق ، التواصل مع اآلخرين واالستفادة من علومهم بغض النظنر عنن معتقند

تلفنين منل منع المخاالنتصار للذات وإن كانت على باطل ، استخدام العنف والقوة إلقناع الناس بالدين ، العندل فني التعا

 سلم(معنا في الفكر والعقيدة ، تقديم مساعدة لشخص غير م

 التسامح التعصب

  

  

  

 

                                                                                                    عدد آثار التسامح الفكري:-32

 ...........................................................................................................................-أ

 .........................................................................................................................-ب

 .........................................................................................................................-ج

 .........................................................................................................................-د

                                                                                                          التسامح:أذكر حدود -33

 ...........................................................................................................................-أ

 .........................................................................................................................-ب

                                                           لى التسامح مع اآلخرين:عأعط مثالين من سيرة الرسول)ص( يدل -34

 ...........................................................................................................................-أ

 .........................................................................................................................-ب
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سُ السُّؤاُل الْ      : َخام 

                                                            اختر الحكم الشرعي المناسب لكل مما يأتي:-35

 المعنى المناسب الحكم الشرعي

 يثاب تاركه،وال يأثم فاعله. 

 يثاب فاعله،ويأثم تاركه. 

 يتساوى فيه الفعل والترك. 

 يثاب تاركه،ويأثم فاعله. 

 

                 :صحيحة فيما يلي  الغير(أمام العبارة X  أمام العبارة الصحيحة،وإشارة) (   √ضع إشارة )   -36

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

 ق من دائرة الحرام.  دائرة الحالل أضي (     )     -

 عمل التطوعي عبادة. ال (     )     -

                                           اآلتية حسب حكمها الشرعي المناسب لها:صنف األعمال -37

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

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

 الحرام المكروه المباح المندوب الواجب

     

     

 

                                              آلتية:استنبط الحكم من كل نص شرعي من النصوص ا-38

  وا الزكاة((.قال تعالى: ))وءات-

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

 الصيام((.

 

حج البيت من استطاع لى الناس عقال تعالى: ))وهلل -

 إليه سبيال((.
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                                                  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

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

لى رسول هللا)ص(يسأل عما فرض عليه،فقال رسول هللا)ص(:"خمس صلوات في اليوم جاء أعرابي إ-ب

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

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

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

 ................................................................................................................................-أ

 ..............................................................................................................................-ب

 

 

 

 

 

 

 

 


