
 6 من 1 صفحة

 مذكرة مراجعة المتحان نهاية الفصل الدراس ي األول  

 الصف: التاسع

 السنة الدراسية

2018-2019 

 املادة: التربية اإلسالمية

 املعلمة: أنوار البصري 

 

 الدروس املتضمنة لالمتحان النهائي:

 ) للدراسة و الحفظ ((  41 – 38علوم القرآن : سورة التوبة )  -

 ) للدراسة و الحفظ (إال في اثنتين ال حسد  الحديث الشريف: -

 العقيدة: البعث -

 العبادات : الربا -

 األخالق و التهذيب : التوبة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 من 2 صفحة

 والحفظللدراسة (  41 – 38سورة التوبة )
 

 اآليات الكريمة التالية من سورة التوبة: السؤال األول : أكمل 

.................................................... ُكْم ِإَذا ِقيَل ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َما لَ يتعالى : ))  قال
............................................................................................
............................................................................................

.. ..........................................................................................
ٌر لَُّكْم ِإن ُكنتُ  ونَ انِفُرواْ ِخَفافًا َوثَِقااًل َوَجاِهُدواْ بَِأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم ِف َسِبيِل اللَِّه َذِلُكْم َخي ْ ُُ َل ْْ  ( (( 41)  ْم ََ 

 ؟ التالية الكلمات معنى ما السؤال الثاني:

ا اثاقلتم انفروا
ً
فاف ِّ

 
  خ

ً
قاال ِّ

 
 وث

   
 

 ؟ السابقة الكريمة اتاآلي نزول سبب السؤال الثالث: ما

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

اقلتم  "معنى ما الرابع:  السؤال
 
 ؟ الصورة هذه توحي وبم  "اث

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

 

 ؟ الوصف هذا بوحي وبم ؟ بالدنيا الحياة تعالى هللا وصف : لم الخامس السؤال

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

 

 ؟ "تبوك بغزوة الهجرة قصة عالقة وما  "تنصروه إال  "الضمير يعود من على السادس: السؤال

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

 

 ؟ واملال بالنفس الجهاد يتحقق كيفالسابع:  السؤال

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

 

  .الكريمة اآليات امإليه ترشد فائدتين استنتج الثامن:  السؤال

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

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

 صفحة القرآن الكريم

63 



 6 من 3 صفحة

 للدراسة والحفظدرس ) ال حسد إال في اثنتين ( 
 

 ألول : أكمل الحديث الشريف التالي:السؤال ا

عن ابن عمر ) رض ي هللا عنه ( قال: قال النبي )صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم ( " ال حسد إال في اثنتين: 

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

 السؤال الثاني: مامعنى الكلمات التالية:

 آناء يتلوه ال حسد

   
 

 ل البطاقة التعريفية لراوي الحديث ابن عمر:السؤال الثالث: أكم

 عمره وفاته صفاته املعارك التي شهدها إسالمه اسم الراوي 

      

 

 ؟ وحكمهما ؟ اومعناهم ؟ الحسد أقسام هما ماالسؤال الرابع : 

 حكمه معناه الحسد أنواع

   

   
 

  اللذين األمرين هما السؤال الخامس: ما
 

  .فيهما التنافس على هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم ىصل النبي حث

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

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

 

  :يلي فيما خاطئةال العبارة مأما ( ×)  وعالمة ، الصحيحة العبارة أمام (  √ة ) عالم السؤال السادس: ضع  

 . الحقيقي وليس املجازي  معناه الحديث هذا في بالحسد املراد ( )1

  : حرام الحقيقي الحسد(  )2
 
 .النعم توزيع في هللا حكمة على اعتراض فيه ألن

   هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم ىصل النبي ناقة فيه بركت الذي املكان في تبرك ناقته  عمر ابن ترك ( )3

 به. اقتدائه لشدة                   

 د.وأح بدر معركة  عمر ابن شهد(  )4
 

  .الشريف الحديث اإليهم يرشد فائدتين السؤال السابع : استنتج

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

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

 صفحة الحديث الشريف

24 



 6 من 4 صفحة

 البعث

 

 السؤال األول: ما املقصود بالبعث أو ) النشور (؟

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

 من القرآن و السنة على البعث.
ً
 السؤال الثاني: اذكر دليال

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

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

 السؤال الثالث: صف بإيجاز هيئة وصفة البعث يوم القيامة.

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

 السؤال الرابع: ما حجة املنكرين للبعث؟

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

 السؤال الخامس: كيف ترد على منكري البعث؟

 لعقلدليل ا دليل الحس دليل الشرع

 الوجه األول:  

 الوجه الثاني:

 الوجه الثالث:

 

  :يلي فيما الخاطئة العبارة مأما ( ×)  وعالمة ، الصحيحة العبارة أمام (  √ة ) عالم ضع  السؤال السادس: 

 يموت الخالئق بعد النفخة األولى.(  )1

 وفتت العظام أمامه هو " أمية بن   ( املشرك الذي جاء للنبي صلى هللا عليه و على آله وصحبه وسلم )2

 خلف".                    

 يكون البعث بعد النفخة الثانية.(  )3

 ( النبي الذي أمره هللا بذبح أربعة من الطير هو موس ى عليه السالم. )4

 ( من أدلة الحس االستدالل بإحياء األرض بعد موتها. )5

 ه بعد موته.( من معاني البعث: النشور، أنشره أي أحيا )6

 ( ما بين نفخة املوت ونفخة البعث " أربعون ". )7

 صفحة العقيدة

34 



 6 من 5 صفحة

 الربا

 

 السؤال األول: ما معنى الربا لغة و شرًعا؟

 ........................................................................................................................الربا لغة:  -

 ...................................................................................................................... الربا شرًعا: -
 

 السؤال الثاني: ما حكم الربا ؟ وما الدليل؟

 .......................................................................................... الدليل: ............................ حكمه:
 

 السؤال الثالث: ما هي األموال الربوية؟

 معناها وعلى تحريمها األموال الربوية

  

  
 

 السؤال الرابع: ما هي أنواع الربا ؟

 أمثلة املعنى أنواع الربا

   

   

 

 السؤال الخامس: ما هو التبادل املتكافئ؟ وما هي شروطه؟

  ................................................................................................................ افئ:التبادل املتك

 شروطه:

1 :........................................................ 

2: ........................................................ 

 

 سادس: ما هي أسباب تحريم الربا؟السؤال ال

1 :........................................................ 

2: ........................................................ 

 

 السؤال السابع: ما دور اليهود في الترويج للربا؟ وكيف واجههم علماء االقتصاد؟

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

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

 صفحة العبادات

51 



 6 من 6 صفحة

 التوبة

 

 السؤال األول: ما املقصود بالتوبة.

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

 

 السؤال الثاني: ما حكم التوبة؟

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

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

 السؤال الثالث: اذكر شروط التوبة، و أسباب االنصراف عنها.

 أسباب االنصراف عن التوبة شروط التوبة

  

  

  

  

 

 السؤال الرابع: ما هي ثمرات وفضائل التوبة، مع ذكر الدليل؟

 األدلة ثمرات وفضائل التوبة

  

  

  

 

  :يلي فيما الخاطئة العبارة أمام ( ×)  وعالمة ، الصحيحة العبارة أمام (  √ة ) عالم ضع  السؤال الخامس: 

 تجب التوبة على الفور ودون تأخير.(  )1

 تجوز التوبة من ذنب دون آخر.(  )2

 ترك خالد الذنب وفي نّيته العودة إليه.(  )3

 اغتاب علي صديقه مازن.(  )4

 م عن التوبة.استصغار الذنب واحتقاره يصرف املسل(  )5

 من األوقات التي تقبل فيها التوبة طلوع الشمس من مغربها.(  )6

 صفحة األخالق و التهذيب

81 


