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 (2التقويم ) الثالثمراجعة الفصل الدراسي      

 2018 - 2017العام الدراسي              

  التاسع  الّصف  -دة التربية اإلسالمية   ما        

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

 )الدرس األول سورة الواقعة 75:96( (

:اقرأ اآليات الكريمة اآلتية ثم أجب عما يليها من أسئلة   

 

 

 

 

 

 

بين معاني المفردات اآلتية : -أ  

..........................مكنون  -2       ............................. بمواقع النجوم  -1  

............................ ومالحلق  -4             ............................  مدهنون  -3   

....................... فروح وريحان  -6       ...........................      غير مدينين  -5  

استخرج من اآليات ما يفيد المعاني التالية : -ب  

: عجز البشر عن دفع الموت عن أنفسهم  -1  

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

: الذين حول الميت ال يرون المالئكة التي جاءت لقبض روحه -2  

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

ما داللة قوله تعالى : -ج  

يمٌ )إ   -1 (نَّهُ لَقُْرآٌن َكر   

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

 

ْ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 اْلَحدِ يِث أَنتُم مُّ ِ اْلعَالَِميَن )80( أَفَبَِهَٰ ب  ن رَّ )78( َّلَّ يََمسُّهُ إَِّلَّ اْلُمَطهَُّروَن )79( تَنِزيٌل م ِ

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

بِيَن )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 َجِحيٍم )94( إِنَّ َهَٰ ال ِيَن )92( فَنُُزٌل م ِ بِيَن الضَّ إِ ن َكاَن ِمَن اْلُمَكذ ِ

 بِاْسِم َرب َِك اْلعَِظيِم )96( )سورة الواقعة  (



 2ا
 

 

(الَّ يََمسُّهُ إ الَّ اْلُمَطهَُّرونَ ) -2  

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

بُونَ  )-2 ْزقَُكْم أَنَُّكْم تَُكذ   (َوتَْجعَلُوَن ر   

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

صف حال المقربين يوم القيامة : -د  

1-.........................................  

2-.........................................  

3-.........................................  

                                                الدرس الثاني :الزكاة في اإلسالم .

عرف الزكاة في اللغة واالصطالح : -أ  

..................................................................................................الزكاة لغة :.....................  

.................................................................................................اصطالحا :.......................  

بين الثمانية مصارف التي تدفع إليهم الزكاة . -ب  

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

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

صنف ما يأتي : –ج   

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

 

 
 الذي ال يجب فيه الزكاة 

 

 
 الذي يجب فيه الزكاة
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 )الدرس الثالث )حجة الوداع ووفاة النبي صلى هللا عليه وسلم (.

دلل : النبي صلى هللا عليه وسلم نعى نفسه في خطبة الوداع . -أ  

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

 

علل : استعمال الرسول صلى هللا عليه وسلم أبا دجانة الساعدي على المدينة . -ب  

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

ما داللة ما يلي : -ج  

)قوله صلى هللا عليه وسلم افعلوا وال حرج ( ؟ -1  

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

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

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

قوله صلى هللا عليه وسلم ) اللهم فاشهد (؟ -3  

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

صلى هللا عليه وسلم ؟لماذا اختلفت مواقف الصحابة من خبر النبي  -د  

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

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

1-....................................................................................................................  

2-..................................................................................................................  

3-..................................................................................................................  

 الدرس الرابع )العدل في اإلسالم (

ما المقصود بالعدل ؟ -أ  

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

عدد خمسة من مجاالت العدل : -ب  

1-......................................           4- ...................................  

2-           ......................................5- ...................................  

3-......................................  
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دتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا( ؟عالم تدل هذه العبارة ) متى استعب -ج  

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

وضح ثالثا من ثمرات العدل : -د  

1-..........................................  

2-..........................................  

4-..........................................  

 الدرس الخامس ) تبشير و تحذير (

كل أمتي معافى إَّل المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالليل عمَل، ثم »  : صلى هللا عليه وسلم  قال النبي

« يصبح قد ستره ربه، فيقول: يا فَلن! قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر هللا عنه 

 ]متفق عليه[. 

 اشرح المفردات التالية : -أ

 المجاهرين :....................................... -2..........     معافى :...................... -1

 استخرج من الحديث ما يدل على المعاني التالية : -ب

 هللا عز وجل يستر عباده . -1

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

 لالستماع له .يخبر اآلخرين وينشر معصيته ويدعوهم  -2

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

 من ينشر المعاصي يرفع ستر هللا عنه . -3

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

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

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

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

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

 الدرس السادس )التسامح الفكري (

 وضح مفهوم التسامح . -أ

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

 التسامح .بين حدود  -ب

.................................   ...........................................   ................................................. 
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 قدم من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم مثاال يدل على التسامح مع اآلخرين . -ج

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

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

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   

 اأْلَْرض    

 ف ْرَعْونُ   

 أَْربَابًا  


