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 ( 2التقويم )-مراجعة الفصل الدراسي األول                                                             

 2018-2017 الدراسي العام             

 التّاسع الصف  -  التربية اإلسالمية  مادة        

 ............                                                                            : ...الشعبة : ...............................                                                الطالب اسم

    السُّؤاُل األََوُل :

   

 

يد َمالِّ قَعِّ ينِّ َوَعنِّ الش ِّ   اْلُمتَلَق ِّيَانِّ َعنِّ اْليَمِّ

 

 أكمل المخطط التّالي : (1

 

 

 

   

 

                   

            

 

 

  يقول صلى هللا عليه وسلم :

(( قلنا: لمن يا رسول هللا؟ قال: هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهمصيحة، ين النّ الدّ  )) 

 رواه مسلم في صحيحه

 

 

  

 

 

 

. 

 

 التناصح في االسالم

  النّصيحة مطبقًا النّاصح يكون أن*

 . نفسه على

  والظروف والزمان اختيارالمكان*

 . للنّصيحة المناسبة

  والكلمة واللّين بالرفق التّحليّ *

 .الّطيبة

 

 

 

 هو تبادل النّصيحة بين طرفين

 وهو إخالص الرأي         

 وإرادة الخير للمنصوح     

 *اإلخالص فتكون بعيدة عن الّرياء و

 التشهير.

 *أن تكون النّصحية في أمرواضح

 الخالف فيه .

 *أن يكون النّاصح عالًما بما ينصح

 و مؤهالً لذلك .
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    الّسؤاُل الثّاني: 

 النصيحة؟ تقدم لمن(  2  

 .لمن يهّمنا أمَرهُم ونريدُ لهم الخير والسعادة في  الدنيا واآلخرة     

   األفراد؟ على النصيحة أثر ما (3

 *تصحيح األخطاء .   

 *تحّمل المسؤولية .   

 .*االستقامة والنّجاح    

 

 :أمام العبارة الخطأ فيما يلي(  ×و إشارة )  الصحيحة العبارة أمام√ (  )     إشارة ضع (4

 

 (            √ (                    .المسلم أخيه تجاه المسلم باتجوا من واجب النصيحة   -أ        

 (         ×  )          .له يستجب لم إذا المنصوح الناصح يفارق أن تعني النصيحة -ب 

 (         √ )                            .المسلم ألخيه المسلم محبة على دليل النصيحة -ت 

  :الّسؤال الثّالث          

 خالل فهمك لدرس الّزكاة أجب عن األسئلة التالية : من  -*

 و ما حكمها؟ ما المقصود بالزكاة؟ (5

 

 لغةً : الزيادة والنّماء.

 صوَصة .ة لجهاٍت مخاصطالًحا : حق واجب شرًعا في أموال مخصوصَ 

 مالك للنًصاب وحال عليه الحول. فرض عين على كل مسلمحكمها: 

 

 إرادة الخير للمنصوح      

 *رضاء هللا تعالى وطاعته .

 *نشر األلفة والمحبة بين أفراد

 المجتمع .   

 *صالح المجتمع وانتشار

 .الفضيلة ومنع الفساد والشرّ  

 نصات .*حسن االستماع واإل

 االستجابة للنّصيحة .* 

 . *عدم اإلعراض والرفض

 *الثّناء للناصح وشكره لتقديمه 

 النّصيحة .
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 على من تجب الزكاة؟ (6

 

 عليه الحول .حال على المسلم المالك للنّصاب الشرعّي الذي 

 

 الزكاة؟ فيها يجب التي االموال ماهي (7

 ..................................األثمان...............* 

 

 ..................................األنعام...............* 

 

 .......................الزروع والثّمار................ *

 

 .....................عروض التّجارة* .................

 

ةَ  الذََّهبَ  يَْكنُِزونَ  َوالَِّذينَ قال تعالى } (8 ِ  َسبِيلِ  فِي يُْنِفقُونََها َواَل  َواْلِفضَّ ْرُهمْ  ّللاَّ  ﴾.التّوبة34﴿ {  أَِليمٍ  بِعَذَابٍ  فَبَّشِ

 

 الكريمة؟ يةاآل من تفهم كما الزكاة اخراج في يتساهل من عاقبة ما

 

 .........................................استحقاق العذاب األليم..................

 

 

 

 

 

 :الجدول اكمل (9

 مقدار الّزكاة المال 

  ومرّ   درهم 200.000معمل ألبان صافي أرباحه 

 عليه الحول.

 

200.000  ÷  100 =   2000    

2000× 2.5 = 5000  

  مقدارالزكاةالواجبة  

   عليه
 

  الّسؤال الّرابع :

 وما معنى أحصاها  ؟ –ما سبب وصف أسماء هللا تعالى بالحسنى  (10

 :حفظها وعمل بها .سبب الوصف: ألنّها تدل على الكمال وبعيدة عن النقص ، ومعنى أحصاها      

 

 ما معنى اسم هللا  الغفور؟ مع ذكر اثنين من خصائصه ؟( 11

 الغفور: كثير المغفرة ، فيستر ذنوَب عباده ويصفُح عنها .      

 الخصائص:       

 مغفرته جّل جالله . عةُ سِ  -1

 الشُّمول . -2
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 ئص مغفرة هللا تعالى ؟آليات التالية واستنتج منها خصااقرأ ا (12

 " ةتعالى " إن ربك واسع المغفرال ق ❖

 ...............................................................مغفرته تعالى ِسعةُ .......................     

 يشاء"" قال تعالى " إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ❖

 ............................................................................لشُّمولا.........................     

 قال تعالى " إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم " ❖

 ............................................................سانتماُم الفضِل واإلحِ ........................     

 ما معنى اسم هللا العدل؟( 13

 العادل: وهو الذي يصدُر منه فعل العدل ، ومعنى العدُل: وضعِ األمور في مواِضعها.      

 هي  ؟لعدد ثالثة من مجاالت العدل اإل( 14

 .................................................عدُل هللا تعالى في َخْلِقهِ  .................. •

 .............................................أَْمِرهِ  في تعالى هللا عدلُ ..................... •

 ........................................................فعِلهِ  في تعالى هللا عدلُ ...................... •

 

 ؟ ف هللا اإلنسان بإعمار األرض ولم يكلف الحيوانكلّ  ( علّل 15

 ف من يستطيعَل وحّل الدمار، فكلّ ف سبحانه وتعالى الحيوان بإعمار األرض لفشِ فلو كلّ     

 ان وأعطاه العقل وهذا هو مطلق عدله جّل جالله .وهواإلنس



5 
 

 

 

 


