التربية اإلسالمية  /تاسع

مراجعة امتحان الفصل الدراسي الثاني

التميز ليس هدفًا بل أسلوب حياة

مراجعة مادة التربية اإلسالمية
المتاا هااية الفصل الدراسي الثاهي

الصف التاسع
العام الدراسي 1029 / 1028

االسم .................................... :
الشعبة .................................. :

إعداد  :أسرة التربية اإلسالمية

أ  /سمية الخباز ،،،

 -أوراق املراجعة ال تغين عن الكتاب  /ال تلق األوراق على األرض الحتوائها على آايت قرآنية

الصف التاسع

صفحة 1

التربية اإلسالمية  /تاسع

مراجعة امتحان الفصل الدراسي الثاني

--------------------------------------------------- – 1درس اإلمام مسلم

 – 1عدد أسماء أشهر من قام بتدوين الحديث الشريف من العلماء :

................................................................................... o
................................................................................... o
................................................................................... o
................................................................................... o
................................................................................... o
................................................................................... o

 – 1أكمل ما يأتي :

 )2اإلمام مسلم هو ......................................................................... :
 )1اسمه ................................................................................... :
 )3عاش اإلمام مسلم في القرن ............................................................. :

 )4نشأ في مدينة ........................................................................... :
 )5حفظ القرآن وله من العمر ............................................................... :
 )6وجلس لطلب الحديث وله من العمر ..................................................... :
 )7وكان ينفق على نفسه من ............................................................... :
 )8اسم كتابه الذي جمع فيه حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم ............................. :
 )9من صفاته ............................................................................. :

 – 3األمن واألمان

 – 2ما هو مفهوم األمن ؟ ...............................................................................

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

 – 1ما أهمية األمن لكل من :

 oالفرد ......................................................................................... :
 oالمجتمع ..................................................................................... :
إعداد  :أسرة التربية اإلسالمية

أ  /سمية الخباز ،،،

 -أوراق املراجعة ال تغين عن الكتاب  /ال تلق األوراق على األرض الحتوائها على آايت قرآنية

الصف التاسع

صفحة 2

التربية اإلسالمية  /تاسع

مراجعة امتحان الفصل الدراسي الثاني

 – 3عدد فوائد األمن ؟ * ......................................................
* .....................................................
* .....................................................
* .....................................................

 – 4عدد واجبات الفرد ليسود األمن في المجتمع :

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

 – 5عدد مجاالت األمن .............................................................................. :
.........................................................................................................

 – 6جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة لتحقيق مفهوم األمن ؟

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

 – 2فسر ما يأتي :

 – 3سورة الواقعة ( ) 62 – 1

الواقعة

ثلة

ُرَّجت

موضونة

وب َّست
ُ

َمعين

هباء منبثّاً
ً
أزواجاً

صدعون عنها
ال ُي ّ

فأصحاب الميمنة

المكنون

وأصحاب المشأمة

تأثيماً

إعداد  :أسرة التربية اإلسالمية

وال ُينزفون

أ  /سمية الخباز ،،،

 -أوراق املراجعة ال تغين عن الكتاب  /ال تلق األوراق على األرض الحتوائها على آايت قرآنية

الصف التاسع

صفحة 3

التربية اإلسالمية  /تاسع

مراجعة امتحان الفصل الدراسي الثاني

 – 1عدد مشاهد يوم القيامة التي وردت في اآليات :

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

عدد أصناف الناس يوم القيامة ؟
ّ -3
 ................................................................................................ -

......................................... -

 – 4صف نعيم السابقين المقربين في الجنة ؟

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

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

 - 5قارن بين خمر الدنيا وخمر اآلخرة :

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

.........................................................................................................
 – 4درس سورة الواقعة 52 - 62

 – 2فسر المفردات اآلتية :
أتراباً

سدر
مخضود
وطلح

ثّلة

سموم

منضود

وحميم

أبكا اًر

يحموم
الحنث العظيم

عرباً
ُ
الهيم

 – 6عدد ثالثة من أصناف نعيم أصحاب اليمين في الجنة .

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

إعداد  :أسرة التربية اإلسالمية

أ  /سمية الخباز ،،،

 -أوراق املراجعة ال تغين عن الكتاب  /ال تلق األوراق على األرض الحتوائها على آايت قرآنية

الصف التاسع

صفحة 4

التربية اإلسالمية  /تاسع

مراجعة امتحان الفصل الدراسي الثاني

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

 – 3عدد ثالثة من أصناف عذاب أصحاب الشمال في جهنم .

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

 – 4ما أسباب استحقاق أصحاب الشمال لهذا المصير ؟

................................................................................ o
................................................................................ o
................................................................................ o

 – 5تبشير وتحذير  /حديث شريف
 – 2اشرح الكلمات اآلتية :
معافى .....................................:

المجاهرين ...................................... :

عمالً ..................................... :

البارحة .......................................... :

كذا وكذا ................................... :

بات ............................................. :
َ

يكشف ستر هللا عنه .......................................................................... :
 – 1عدد فئات العصاة :
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
 – 3ماذا يفعل من وقع في معصية ؟
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
إعداد  :أسرة التربية اإلسالمية

أ  /سمية الخباز ،،،

 -أوراق املراجعة ال تغين عن الكتاب  /ال تلق األوراق على األرض الحتوائها على آايت قرآنية

الصف التاسع

صفحة 5

التربية اإلسالمية  /تاسع

مراجعة امتحان الفصل الدراسي الثاني

مراجعة التجويد
– بيّن الحكم التجويدي لما يأتي :
خافضةٌ رافعة
ر ّجا ً -

سا ً
ب ّ

كأس من
ٍ
من معين

هبا ًء

معين

هبا ًء منبثّا ً

عنها

منبثّا ً

ينزفون

كنتم

فاكه ٍة مما

كنت ْم أزواجا ً

طير مما
ٍ

أزواجا ً ثالثة

يشتهون

ما أصحاب

يتخيرون

أولئك

وحور عين
ٌ

المقربون

ٌ
عين كأمثال

جنات

جزا ًء

النعيم

جزا ًء بما

ثلةٌ من

لغوا ً وال

قلي ٌل من

تأثيما ً

األخرين

قيالً سالما ً

سرر موضونة
ٍ

سالما ً سالما ً

متكئين

ٌ
ولدان مخلدون

متقابلين

ب وأباريق
بأكوا ٍ

عليهم ولدان

لوقعتها
انتهت المراجعة  /مع تمنياتنا بالتوفيق

إعداد  :أسرة التربية اإلسالمية

أ  /سمية الخباز ،،،

 -أوراق املراجعة ال تغين عن الكتاب  /ال تلق األوراق على األرض الحتوائها على آايت قرآنية

الصف التاسع

صفحة 6

