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 (2التقويم ) الثالثمراجعة الفصل الدراسي      

 2018 - 2017العام الدراسي              

  التاسع  الّصف  -دة التربية اإلسالمية   ما        

                                                                        اسم الطالب : ...............................                                               الّشعبة : .....................   

 

 )الدرس األول سورة الواقعة 69:57( (

:اقرأ اآليات الكريمة اآلتية ثم أجب عما يليها من أسئلة   

 

 

 

 

 

 

بين معاني المفردات اآلتية : -أ  

مصون ومحفوظ .مكنون  -2       التي تدور فيها .منازل النجوم ومداراتها   :بمواقع النجوم -1  

الحلق . وم :الحلق  -4                     مكذبون .   :مدهنون -3   

رحمة وراحة .  :فروح وريحان -7             غير محاسبين  :غير مدينين -9  

استخرج من اآليات ما يفيد المعاني التالية : -ب  

: عجز البشر عن دفع الموت عن أنفسهم  -1  

(فَلَْوََل إَِذا بَلَغَِت اْلُحْلقُومَ )  

: الميت َل يرون المالئكة التي جاءت لقبض روحهالذين حول  -2   

ِكن َلا تُْبِصُرونَ )   (َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمنُكْم َولََٰ

ما دَللة قوله تعالى : -ج   

  (ناهُ لَقُْرآٌن َكِريمٌ )إِ  -1

 دَللة على أن القرآن العظيم كتاب كريم كثير الخير.
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ْكنُوٍن  قال تعالى:) فَََل أُْقِسُم بَِمَواقِعِ النُُّجوِم )75( َوإِنَّهُ لَقََسٌم لَّْو تَْعلَُموَن َعِظيٌم )76( إِنَّهُ لَقُْرآٌن َكِريٌم )77( فِي ِكتَاٍب مَّ

ْدِهنُوَن )81( َوتَْجعَلُوَن  َذا اْلَحِديِث أَنتُم مُّ ِ اْلعَالَِميَن )80( أَفَبَِهَٰ ب  ن رَّ )78( َّلَّ يََمسُّهُ إَِّلَّ اْلُمَطهَُّروَن )79( تَنِزيٌل م ِ

ِكن َّلَّ  بُوَن )82( فَلَْوََّل إِ َذا بَلَغَِت اْلُحْلقُوَم )83( َوأَنتُْم ِحينَئٍِذ تَنُظُروَن )84( َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمنُكْم َولََٰ ِرْزقَُكْم أَنَُّكْم تَُكذ ِ

بِ يَن )88(  ا إِن َكاَن ِمَن اْلُمقَرَّ تُْبِصُروَن )85( فَلَْوََّل إِن ُكنتُْم َغْيَر َمِدينِيَن )86( تَْرِجعُونََها إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن )87( فَأَمَّ

ا  ا إِن َكاَن ِمْن أَْصَحاِب اْليَِميِن )90( فََسََلٌم لََّك ِمْن أَْصَحاِب اْليَِميِن )91( َوأَمَّ فََرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنَُّت نَِعيٍم )89( َوأَمَّ

َذا لَُهَو َحقُّ اْليَِقيِن )95( فََسب ِْح  ْن َحِميٍم )93( َوتَْصِليَةُ َجِحيمٍ  )94( إِنَّ َهَٰ ال ِيَن )92( فَنُُزٌل م ِ بِيَن الضَّ إِن َكاَن ِمَن اْلُمَكذ ِ

 بِاْسِم َرب َِك اْلعَِظيِم )96( )سورة الواقعة  (
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(اْلُمَطهاُرونَ َلا يََمسُّهُ إَِلا ) -2  

 َل يجوز لنا أن نمس القرآن الكريم إَل ونحن على طهارة.

بُونَ  )-3 (َوتَْجعَلُوَن ِرْزقَُكْم أَناُكْم تَُكذ ِ  

 دَللة على أن الكفار قابلوا نعم هللا عليهم المستوجبة للشكر بتكذيب الرسل والكفر باهلل تعالى.

صف حال المقربين يوم القيامة : -د  

يقربهم هللا تعالى إليه. -1  

يدخلهم هللا  أعلى الجنات .-2  

يرزقون النعيم الدائم والطمأنينة .-3  

                                                الدرس الثاني :الزكاة في اإلسالم .

عرف الزكاة في اللغة واَلصطالح : -أ  

الزيادة الزكاة لغة :  

وقت مخصوص يدفعه المسلم عل سبيل التمليك لمستحقيه .جزء من مال مخصوص في اصطالحا :  

بين الثمانية مصارف التي تدفع إليهم الزكاة . -ب  

 الفقراء ,المساكين , العاملين عليها ,المؤلفة قلوبهم , في الرقاب , الغارمين , في سبيل هللا .

: حسب الجدول التالي  صنف ما يأتي –ج   

,األسماك ,التمور ,أسهم معدة للتجارة واَلستثمار , المسكن ,األنعام( .)أثاث المنزل ,األوراق النقدية   

 

 
 َل يجب فيه زكاة 

 
 الذي يجب فيه زكاة 

  أثاث المنزل 
 األوراق النقدية 

  المسكن 
 األنعام 

  األسماك 
 أسهم معدة للتجارة واَلستثمار 

  التمور 
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 )الدرس الثالث )حجة الوداع ووفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص (.

دلل : النبي ملسو هيلع هللا ىلص نعى نفسه في خطبة الوداع . -أ  

.فإني َل أدري لعلي َل ألقاكم بعد عامي هذا  

علل : استعمال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أبا دجانة الساعدي على المدينة . -ب  

.لثقته فيه وأمانته وألنه َلبد من والياً ألمر المسلمين  

ما دَللة ما يلي : -ج  

)قوله ملسو هيلع هللا ىلص افعلوا وَل حرج ( ؟ -1  

.يسر وسماحة اإلسالم  

اختيار أبي بكر الصديق رضي هللا عنه للصالة في الناس ؟ -2  

.محبة الرسول له وتهيئة المسلمين لتولي األمر من بعده  

قوله ملسو هيلع هللا ىلص ) اللهم فاشهد (؟ -3  

.ليغ رسالة ربهحرصه وتأكيده على تب  

لماذا اختلفت مواقف الصحابة من خبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟ -د  

.َلختالف طبائعهم وطريقة تفكيرهم عقالً وعاطفة  

اذكر أهم البنود التي وردت في خطبة حجة الوداع : -ز  

نشر التراحم والمحبة بين الناس . -1  

تقدير المرأة واحترامها . -2  

اَلختالف . التحذير من الفرقة-3  

 الدرس الرابع )العدل في اإلسالم (

ما المقصود بالعدل ؟ -أ  

 اعطاء كل ذي حق حقه .

عدد خمسة من مجاَلت العدل : -ب  

توزيع فرص العمل . -4           التعامل داخل األسرة-1  

تعامل المسلمين مع غيرهم  -9           القضاء بين الخصوم -2  

.الشهاد أمام القضاء -3  
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عالم تدل هذه العبارة ) متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا( ؟ -ج  

 يدل على احترام إنسانية اإلنسان مهما كان جنسه أو لونه أو ديانته.

وضح ثالثا من ثمرات العدل : -د  

الفوز بحب هللا .-1  

الرضا واألمن والطمأنينة .-2  

اختيار اَلنسان المناسب للمكان المناسب .-4  

 الدرس الخامس ) تبشير و تحذير (

كل أمتي معافى إَّل المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالليل عمَل، ثم يصبح قد ستره ربه، : »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال النبي

 ]متفق عليه[. « فيقول: يا فَلن! قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر هللا عنه 

 اشرح المفردات التالية : -أ

 الذين يعملون المعاصي ويفخرون بها .المجاهرين : -2    السالمة .أعطاه هللا العافية ومعافى : -1

 استخرج من الحديث ما يدل على المعاني التالية : -ب

 هللا عز وجل يستر عباده . -1

 وقد بات يستره ربه .

 يخبر اآلخرين وينشر معصيته ويدعوهم لالستماع له . -2

 فيقول يا فالن لقد علت البارحة كذا وكذا .

 ينشر المعاصي يرفع ستر هللا عنه . من -3

 ويصبح يكشف ستر هللا عليه .

 ما أهم اآلثار السلبية لنشر المعاصي في األفراد والمجتمع ؟ -ج

 .ضعف المجتمع - استسهال المعصية – استحقاق الغضب من هللا

 علل : من ستر نفسه في الدنيا يستره هللا في الدنيا واآلخرة . -د

 .العملألن الجزاء من جنس 

 الدرس السادس )التسامح الفكري (

 وضح مفهوم التسامح . -أ

 احترام حق اآلخرين في التمتع بحقوقهم وحرياتهم وثقافاتهم .

 بين حدود التسامح . -ب

 . عدم تخلي المرء عن معتقداته 2 .     عدم قبول العدوان من اآلخرين.1

 . محاورة أصحاب العقائد األخرى بالحسنى. 4  . عدم التهاون بشأن عقيدة اإلسالم.3
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  قدم من سيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مثاَل يدل على التسامح مع اآلخرين . -ج
 . زيارة النبي عليه السالم الغالم اليهودي في مرضه.1

 . وقوف النبي ملسو هيلع هللا ىلص لجنازة اليهودي.2

للراء ثالثة أحكام التفخيم والترقيق وجواز الوجهين ,فتفخم الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة أو إذا جاءت  –د 

 ساكنة بعد فتح أوضم , وترقق الراء في حالة أنها جاءت مكسورة أو جاءت ساكنة بعد كسر .

 ماحكم الراء في الكلمات التالية مع ذكر السبب ؟ -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمت والحمد هلل .

 

 

  

 الكلمة الحكم  السبب

 يَْذُكُرونَ  التفخيم الراء جاءت مضمومة . ألن

 اأْلَْرِض  التفخيم  َلن الراء جاءت ساكنة بعد فتح .

 فِْرَعْونُ  الترقيق ألن الراء جاءت ساكنة بعد كسر .

 أَْربَابًا التفخيم  ألن الراء جاءت ساكنة بعد فتح .


