
 

 

 

  األولالفصل الدراسي  مراجعة

 0202-0202العام الدراسي  

 0202/ 02/    التاريخ :                            الشعبة:........                  - التاسعالصف : 

 التربية اإلسالميةاسم الطالب : ...............................                                       المادة : 

 

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
 ":لعنتم: "في سورة الحجرات معنى قوله تعالى .1

 ركم لَعَْنتُم غي -جـ        لشق عليكم -ب        اللعن وهو الطرد من الرحمة من -أ
 

 فإنه: لم يُحِرم من الميقات من  .2
 . يخير بين الخيارين األول و الثاني -جـ             يذبح شاة ألنه ترك واجبا -ب    يرجع للميقات وينوي -أ

 
 أمام العبارة الخطأ.)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ضع عالمة )(3

 (....................باعه و نشر سنته .)....النصيحة  للرسول صلى هللا عليه وسلم تكون بمحبته وات... 

 )......................... (   . أئمة المسلمين هم عامة الناس 

 )..........................( . هناك عالقة بين صالح القلب و صالح الجوارح 

 .........................( . ال يهتم المسلم بسمعته بين الناس فيفعل ما يشاء).. 

 )..............................( . للحج فوائد دينية و اجتماعية و اقتصادية 
 

 ) ب ( فيما يأتي:  و  النية فيه في القائمة) أ (  نوع الحج  في القائمةبين  صل(4
 

 النية) ب (   نوع الحج) أ ( 

 العمرة ثم الحج  مفردال

 الحج فقط  القارن

 الحج والعمرة معا  متمتعال

 
 ضع أمام كل عبارة الكلمات التي تناسبها من بين القوسين.( 5

 (الميقات -الغفور–نَّصابال-اإلحرام ) 

 مقدار محدد شرعا إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة .......(.........................)........ 

 .......................(. مكان ال يجوز للحاج أو المعتمر تجاوزه إال بنية).............. 

  نية الحج أو العمرة أو االثنين معا...............(..............................) 

 ).....................................( الساتر لذنوب عباده 
 

 ( معنى تحبط : أَن تَْحبََط أَْعَمالُُكْم َوأَنتُْم ال تَْشعُُرونَ (  في قوله تعالى )6
 ا( تبطل                            ب( تزيد                                  ج( تقبل                  

 
 
 ( حكم تجويدي هو :َوأَنتُْم ال تَْشعُُرونَ ( في قوله تعالى )7

 أ(  إدغام متماثل         ب( إظهار شفوي       ج( إخفاء شفوي .
 



 
 
وَن أَ ( في قوله تعالى )8 ْغِفَرةٌ إِنَّ الَِّذيَن يَغُضُّ ُ قُلُوبَُهْم ِللتَّْقَوى لَُهم مَّ ِ أُْولَئَِك الَِّذيَن اْمتََحَن َّللاَّ ْصَواتَُهْم ِعنَد َرُسوِل َّللاَّ

 ( َوأَْجٌر َعِظيمٌ 
   :نيغضو ضد
 أ( يرفعون                     ب( يخفضون                    ج( يراجعون     
 
 
َما  ىا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبٍَإ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَ يَ ( في قوله تعالى )9

 عندما أسمع خبرا : (  واجبيفَعَْلتُْم نَاِدِمينَ 
 

 ج ( أتوثق و أتأكد من صحته  قبل النشر    أ( أصدقه                              ب( أنشره                              
 
 

 ( : فِيُكْم َرُسوَل َّللاَِّ  أَنَّ  آَواْعلَُمو( حكم المد في قوله تعالى )01
 

 أ( جائز منفصل                      ب( بدل                                                ج ( واجب متصل 
 
 ( ؟بَْيَن أََخَوْيُكمْ  فَأَْصِلُحوا( ما داللة قوله تعالى )11
 

أ( أن المؤمنين أخوة يجب أن يحرصوا على وحدة صفهم    ب( المؤمنون يصلحون بين الشقيقين المتخاصمين فقط     
 ج ( المؤمن يحب إخوانه ) أشقاءه( فقط

 
 ( قصة الوليد بن عقبة مع بني المصطلق كانت سببا في نزول قول هللا تعالى :12
 

 (ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما َوإِن َطائِفَتَانِ )  أ( 
 (لَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِمينَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا عَ )ب( 
ِ َوال تَْجَهُروا لَهُ بِاْلقَْوِل َكَجْهِر بَْعِضُكْم ِلبَْعٍض أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْرفَ  )اج(   (عُوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوِت النَّبِي 
 
 ( في حديث )السبع الموبقات ( المقصود ب )قذف المحصنات( : 13
 

 دفعهن و ضربهن أ( رميهن بالحصى                 ب( اتهام العفيفات بالزنى                                 ج(
 
 ( واحدة من التالية صحيحة بما يتعلق بخصائص مغفرة هللا عز و جل :14
 

أ( أنها واسعة                  ب( أنها شاملة                  ج( أنها من تمام الفضل و اإلحسان منه عز وجل                 
 د( كل ما ذكر صحيح 

 
 ( من مجاالت العدل اإللهي : 15
 
 خلق كل كائن بما يالئمه  -هللا عز وجل في خلقه  عدل (أ
    أحكامه  -عدل هللا في أمره   (ب
 يحاسب كل شخص على ما فعل  -عدل هللا في فعله  (ت
 كل ما ذكر صحيح (ث
 
 
 



 
 

 (مثال المد الواجب المتصل  كلمة:16
 
 قَْوًماج(                   آَمنُواب(              ءآَورَ أ(  
 
 تعتبر خطأ ) بما يتعلق بأحكام الزكاة( ( واحدة من التالية17
 

 أ( الزكاة فرض    
 ب(مقدار  زكاة الزروع المروية بماء السماء أكثر من المروية بماء اآللة  
 ( يشترط مرور عام على النصاب لتجب الزكاة  ج 

 د( كل ما ذكر صحيح 
 
 ق أحكامه :(  مجال النصيحة المتعلق بحفظ القرآن الكريم و تدبره وتالوته وتطبي18
 

 د ( لعامة المسلمين            ج( لكتابه                      ب( لرسوله                 أ(  هلل                 
 
 
 ( ميقات أهل اإلمارات في الحج أو العمرة :11
 

 ة أ( يلملم               ب( قرن المنازل      ج(  الجحفة       د( ذو الحليف
 
 من محظورات الحج : ليست ( واحدة من التالية  20
 

 أ( التطيب            ب( لبس المخيط            ج( قص األظافر والشعر             د ( االغتسال 
 
 
ُ قُلُوبَُهْم ِللتَّْقَوى( في قوله تعالى : )21  ( حكم لفظ الجاللة ) هللا( أُولَئَِك الَِّذيَن اْمتََحَن َّللاَّ
 

 قق                           ب( يفخم                           ج( يفخم ويرقق أ( ير
 
ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ ( في قوله تعالى : )22  ( أحكام النون الساكنة والتنوين التالية بالترتيب : َخْيًرا لَُهْم َوَّللاَّ
 

 ج( إدغام بدون غنة في الموضعين  أ( إدغام بغنة و إدغام بدون غنة              ب( إظهار و إقالب      
 
 ( الحكم في كلمة قوما عند الوقف:فَتَبَيَّنُوا أَْن تُِصيبُوا قَْوًما( في قوله تعالى )23
 

 أ( بدل                 ب( عوض                       ج( واجب متصل
 

 ( أَن تَْحبَطَ  َكَجْهِر بَْعِضُكْم ِلبَْعٍض ( حكم التجويد فيما تحته خط في قوله تعالى: )24
 

 أ( إدغام                 ب( إخفاء            ج( إظهار       د( إقالب
 
 ( :قُلُوبَُهْم ِللتَّْقَوى( حكم التجويد في حرف القاف في قوله تعالى : )25
 

 أ( قلقلة  صغرى       ب( قلقلة كبرى      ج(  إدغام
 



 
 

 :أعمال الحج اآلتية إلى ركن و واجب و سنة نفص (62
 

السعي بين الصفا  - تقبيل الحجر األسود -رمي الجمرات  -طواف القدوم  -طواف اإلفاضة  - ) طواف الوداع
 والمروة(

 
 

 واجب ركن
 
 سنة

   

   

   

 
 ا الزكاة مع بيان السببالحاالت التي يجب فيهحدد(27
 

ال  يزكي الحالة الرقم
 يزكي

 السبب

    رأسا من الغنم . 05طفل يملك  

    غم من سبائك الذهب. 50امرأة تملك  

    مجنون ورث من أبيه بيتا كبيرا . 

 
 

 النصيحة في الفرد و المجتمع .) واحدة لكل مجال(من ثمرات تين ذكر إثن( ا28

  في الفرد
:..................................................................................................................

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

  في المجتمع
:..................................................................................................................

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

 الصحيحة من التصرفات الخطأ في الحاالت :حدد التصرفات  (21
 

 السبب رأيي التصرف

   نصح زميله بعيدا عن اآلخرين .

   طى زميله قرضا و طلب منه مبلغا زائدا عن المال المقترض.أع

اتفق مع صاحب العمل على راتب معين،لكنه يعمل دون إتقان بحجة أن 
 .الراتب قليل

  

   يجلس مع أصدقائه المدخنين مع أنه ال يفعل فعلهم .

 
 
 
 
 



 
 

 :_م يقول عن النعمان بن بشير رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسل( 30
 
 
 
 
 
 
 

  مامعنى الكلمات التالية :_إذكر 
 الحرام :.......................................................  -أ
 استبرأ:....................................................... -ب
 ..................يرتع:.............................................. -ت
 حمى: ..................................................... -ث
 مضغة:.....................................................  -ج

 

  ما نتائج االبتعاد عن الشبهات كما ذكرها الحديث الشريف ؟ 
 ...................................................................  -أ
 ................................................................... -ب

 
 علل لما يأتي: (31

 

  من صفات الناصح أن يكون حليما. 
.........................................................................................................................

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

  تخرج زكاة الزروع عند الحصاد وال يشترط حوالن الحول ) مرور عام( عليها. 
.........................................................................................................................

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

 . ذكر حديث السبع الموبقات الشرك أول الموبقات 
.........................................................................................................................

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

 ال أوافق ( مع بيان السبب ؟ ) أوافق /  اآلتية مواقففي ال رأيك  ما  (32

 يسأل معارفه عن شخص يريد أن يستأجر منه منزال. 
..............................................................................................................................

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

 . اقترح أحدهم أن يذبح األضحية يوم عرفة 
..............................................................................................................................

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

)إن الحالل بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ 
لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أال 

ا صلحت صلح الجسد كله وإذا وإن لكل ملك حمى أال وإن حمى هللا محارمه أال وإن في الجسد مضغه إذ
 فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب( متفق عليه

 



 
 
 : (     صل بين مصرف الزكاة و المصطلح الخاص به33      
 

 المصطلح ) ب (   المصرف ) أ ( 

 من أسلم حديثا غارمونال

 ةجامعو  الزكا المؤلفة قلوبهم

 المدينون في غير معصية لعاملون عليهاا

     
 (  اتل اآليات الكريمة التالية ثم أجب عن األسئلة :34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما داللة قوله عز وجل ) وال تلمزوا أنفسكم ( ؟  -أ
........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
 
ما الصورة المنفرة التي ذكرتها اآليات للمغتاب؟  -ب

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

 
ما الحكمة من خلقنا شعوبا وقبائل ؟  -ت

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

 
 الثة من أسماء هللا عز وجل .استخرج من النص ث -ث

 ....................و.......................................................................... و .
 
 

 )يا أيها الناس( . علل جاء النداء في آيتين ب )يا أيها الذين آمنوا (  وفي آية ب -ج
 
 ................... ()........................................................................................ 
 

 ما ميزان التفاضل بين الناس عند هللا عز وجل ؟  -ح
 

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

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ٹٱٹٱُّٱ
 مي خي حي جيٰه مه جه  هن من خنحن جن مم خم حم جم هلمل  خل حل
 ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مب هئ مئ هي
 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىهمه جه ين
  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
رات َّ يث ىث نث حج ٣١ - ١١: ال  

 



 
 ( صنف التالية إلى شروط و آداب للنصيحة :35
 

 الرفق(  - العلم   - النصيحة في أمر واضح  - اختيار الزمان والمكان المناسبين -التطبيق   - ) اإلخالص
 
 

 آداب النصيحة شروط النصيحة

  

  

  

  

 
 

 فيما بينهم واآلخر ال يتناصح أفراده كما في الجدول : ( قارن بين مجتمعين أحدهما يتناصح أفراده36
 
 

 مجتمع غير متناصح مجتمع متناصح مجال المقارنة

   العالقات بين األفراد

   األمن و سالمة المجتمع

   التطور و التقدم 

  النتيجة

 
 انتهت األسئلة

 


