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سِم هللا الرَّحمِن الرَّحيم ِ  

َياِة   اهللَِّ  َسِبيلِ  ِيف  انِفُرواْ  َلُكمُ  ِقيلَ  ِإَذا َلُكمْ  َما آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيـَُّها َ  َ ْ ُتم ِبا َرِض
َ
ْرِض أ

َ
َ األ اَقْلُتْم ِإ اثَّ

ْنَيا ِمَن اآلِخَرِة  ِ اآلِخَرِة ِإالَّ َقِليٌل الدُّ ْنَيا 
َياِة الدُّ َ ْ ِليًما )38( َفَما َمَتاُع ا

َ
ْبُكْم َعَذاًبا أ َعّذِ ُ  َتنِفُروْا 

ِإالَّ

ٍء َقِديٌر  ْ َ ّلِ 
ُ  َ ُ َع َّ ًئا َو ْ وُه َش ُكْم َوَال َتُضرُّ َ ْ ْبِدْل َقْوًما َغ َ ْس َ ِإالَّ َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه ) 39(َو

 ُ ِ اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِھ َّ َما 
ُ ِن ِإْذ  ْ َي اْثَن ِ ِذيَن َكَفُروْا َثا ْخَرَجُھ الَّ

َ
َ َمَعَنا   ِإْذ أ َّ َال َتْحَزْن ِإنَّ 

ِذيَن َكَفُرواْ  ِلَمَة الَّ َ ا َوَجَعَل  َ ْم َتَرْو َدُه ِبُجُنوٍد لَّ يَّ
َ
َتُھ َعَلْيِھ َوأ َ ُ َسِكي َّ نَزَل 

َ
ِ َفأ

َّ ِلَمُة  َ َ َو ْف  السُّ

 َ ْ َ اْلُع   ) 40( َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  َواهللَُّ   ِ

   

  .التوبةأكمل اآليات السابقة بما تحفظ من سورة  /1

  .فّسر معاني المفردات التالية /2

اد:           انفرواأ/    اخرجوا إ ا

قلتم ب/  تم مشاق السفر:     ا   تقاعستم عن القتال وكر

ل عليھ السفر منكم ومن يصعب عليھ:   فاقًا وثقاالً خج /  س   شباًبا وشيوًخا، أو من 
  

  األول  الدرا الفصل منتصف امتحان

 مراجعة مذكرة
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  ما سبب نزول سورة التوبة؟ /3

اد لغزو الروم، وذلك  زمن عسرة  ن، أمر الناس با عندما رجع الرسول من الطائف وغزوة حن

ن أثمرت النخل، وطابت الثم ر، ح ار، فعظم ع من البأس، وجدب من البالد، و شدة من ا

روج إ القتال، فأنزل  م ا الناس غزو الروم، وأحبوا الظالل واملقام  املساكن واملال وشقَّ عل

ذه اآليات.  هللا 

  م وصفت الحياة بالدنيا؟ وبم يوحي هذا الوصف؟ل /4

ذا يو بأن هللا و مؤقت ، و  ا من متاع و ملذات ف ا فانية وما  ياة بالدنيا أل  قد وصفت ا

ة. ا باقية  و كث عيم و ملذات اآلخرة عن ملذات الدنيا أل  فضل 

  

  "؟ وما عالقة قصة الهجرة بغزوة تبوك؟ تَنُصُروهُ  إِالَّ على من يعود الضمير في قوله تعالى "  /5

بھ.   عود الضم ع رسول هللا ص هللا عليھ و ع آلھ و 

عا قد نصر رسولھ من ستطع  إن هللا سبحانھ و  ان مع صاحبھ بالغار فلم  ن  ش ح غ ج

ن الوصول إليھ، والذي نصره  أول مرة قادٌر ع نصرتھ  غزوة تبوك إن كنتم قد  املشرك

اد، و لكن هللا يل هللا تثاقلتم عن ا اد  س كم  إيمانكم فعليكم الوقوف بصفھ وا  يخت

ٌ لكم من متاع الدنيا.   خ

  :منهااثنين  اذكر إلى أمور كثيرة . السابقة ت رشد اآلياتُ   /6

ن. /1 مم املقاتل بط  ية لھ، أو ي اد، أو ُيبدي الكرا ثاقل عن ا   يحرم ع املسلم أن ي

اد. /2 ن أن ينفروا إ القتال إذغ اشتدت شوكة الكفار، ونادى منادي ا   يجب ع املسلم
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   ) :المدُّ الالزممن درس (:  

  ؟، وما حكمهزممّدِ الالالب ما المقصود /7

عد حرف املد ( أ ، و ، ي ) حرٌف ساكٌن سكوًنا أصلًيا. ي   و أن يأ

ات.  حكمھ: يجب أن ُيمد بقدر ست حر

  أكمل الخارطة المفاهيمية اآلتية: /8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عه.، و من ثم بين نوبوضع دائرة حوله المد الالزم اقرأ اآليات التالية، واستخرج منها مواضع  /9

  نوع المد الالزم  موضع المد  اآلية

  مد الزم كلمي مثقل  ( مد األلف ) الضالين  " وال الضالين "

  مد الزم حرفي مثقل  آلم  ( مد الالم )  " آلم . ذلك الكتاب ال ريب فيه "

  

  

 المد الالزم

  

 مد الزم حر
  

ل  مد الزم 

  

ل مخفف مد الزم 
  

ل مثقل  مد الزم 
  

مد الزم حر مخفف

  

 مد الزم حر مثقل
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  ما المقصود بالقبر؟ /1

س ان الذي ُيدفن فيھ اإل ل من منازل اآلخرة.او امل و أول م   ن و
  

  

ما اسم الملكين اللذين يسأالن العبد في قبره، وما األسئلة التي يوجهانها، و كيف تكون إجابة  /2

  المؤمن و الكافر؟

ما : منكر و نك ان    املل
يھ. ھ، و دينھ و عن ن سأالنھ عن ر   فإذا مات العبد أرسل هللا لھ منكر و نك 

عا بالقول الثابت و مات ع تھ هللا  ان قد ث ن. فمن  واب عن سؤال امللك مھ هللا ا ق أل   ا
، زًعاومن لم يكن معتًصما بحبل اإليمان  حياتھ، ومات ع الضالل و العصيان مأل هللا قبلھ ف

واب املطلوب.   فغاب عنھ ا

  من المنعمون في قبورهم و من المعذبون؟ /3

ق و اعتصموا بحبل هللا و  م من ساروا ع دين ا م.املنعمون:    وجعلوا التقوى عنوا

م. يا م  املرتبة األو  م و ملذا واء م من ساروا ع طرق الظالل و جلعوا أ   املعذبون: 

  
  

  أو العذاب في القبر.علل : ال يمكن الوقوف على حقيقة النعيم  /4

شر الوقوف عليھ. ستطيع عقل ال   ألنھ أمر غي ال 

  
  ية من عذاب القبر.أسباب من األسباب المنج 3عدد  /5
  املواظبة ع تالوة القرآن الكرم. /1

يل هللا./2 اد  س    املرابطة و ا

ة. /3 ر من الذوب واملعا بالتو   التط

  

 أحوال الق/  العقيدة: ثانًيا

اة/  العبادات:  ثالًثا  الز
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  عرف الزكاة شرًعا./ 1

ھ لفئة مخصوصة. حق عبًدا  وقت وجو   مقدر شرًغا  أموال معينة، ُيخرج 

ثمانية، اختر المفهوم المناسب له بوضع رقم في المربع في الجدول التالي مصارف الزكاة ال  /2

  الذي أمامه.

  العمود ( ب )    العمود ( أ )

  الفقير 8
الرقيق الذين يشترط عليهم صاحبهم قدًرا من المال   1

  مقابل عتقهم و إعطائهم حريتهم.

  المسكين 4
2  

  من يعمل في أمور الزكاة.

  العاملين عليها 2
3  

  ن بلده وال يجد ما يوصله لوطنه.المسافر المنقطع ع

  المؤلفة قلوبهم 6
4  

  الذي له مال، لكنه ال يكفيهم.

  في الرقاب 1
5  

  الجهاد وكل ما يحفظ لألمة قوتها ويُعلي من شأنها .

  الغارمين 7
6  

  الذي يُرجى استمالة قلبه لإلسالم.

  في سبيل هللا 5
الذين لحقتهم الدين لسبب مشروع وعجزوا عن   7

  دها.سدا

  ابن السبيل 3
8  

  الذي ال يملك شيئًا.
  

  ما هي شروط وجوب الزكاة؟ /3

  .اإلسالم
  أن يكون املال بيد صاحبھ يتصرف بھ بحرة.

  أن يبغل املال النصاب.
امل ع بلوغ النصاب.   أن يمر ع املال عام قمري 

  ما  األموال التي تجب فيها الزكاة؟ /4



6 
 

ب  التجارة                                               عروض                        األموال املتدوالة     و الفضة                الذ

عام                                الزروع و الثمار                                           األ

  أوجد مقدار الزكاة للحاالت التالية: /5

جرام من الذهب  350هـ  1438ليلى من الذهب في شهر شوال سنة  أ/ بلغ وزن ما ادخرته

هـ ؟ علًما بأن سعر الجرام وقت  1439الخالص، فما مقدار الزكاة الواجب إخراجها في شوال 

  دينار. 12إخراج الزكاة هو 

ب  .1 ب لي  85نصاب الذ   جرام 350جرام  ،  ووزن ذ

اة. .2 ب النصاب ووجبت فيھ الز   إذًا بلغ الذ

ب =  قيمة .3   دينار. 4200=  12*  350الذ

ب =  .4 اة الذ  دينار. 105=   2.5*  4200مقدار ز
                                                   100  

هـ ، وحقق  1438دينار في غرة رمضان  5000ب/ بدأ عمار مشروعه التجاري برأس مال قدره 

  هـ.1439ر الزكاة الواجب إخراجها في غرة رمضا ن دينار. فما مقدا 1200خالل العام أرباًحا بلغت 

اح .1   عروض التجارة = رأس املال + األر
                    5000       +1200  =6200    

اة =  .2   دينار. 155=     2.5*  6200مقدار الز
  

  
ًعا : صياترا  غزوة تبوك/  الس وال
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  ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي: /1

  ..............وقعت غزوة تبوك بين المسلمين و ...... /1

 اليهود -ج        الروم -ب        الفرس -أ

  الصحابي الذي قدم ماله كله لتجهيز جيش تبوك هو ............... /2

 عثمان بن عفان -ج    عمر بن الخطاب -ب    أبو بكر الصديق -أ

  كيف انتصر المسلمون في غزوة تبوك؟ اشرح بإيجاز. /2

  

  من هم المتخلفين الثالثة عن غزوة تبوك؟ وكيف كان عقابهم؟ /3

  


