
 2017/2018مادة الرتبية الدينية العام الدراسي  - الثانيةاملذاكرة                                       

 200الدرجة :                النموذج )أ(  -الصف التاسع                                                             

 : قال هللا تعاىل   السؤال األول :   
ةً )     ذُوا ِمن ُدونِِه آِلها ِء قاْوُمناا اتَّخا ُؤَلا ِ كاِذبًا ۖ  لَّْوَلا ياأْتُونا عالاْيِهم بُِسْلطااٍن باي ٍِن  ۖ  هاَٰ ىَٰ عالاى َّللاَّ ِن اْفتارا ْن أاْظلاُم ِممَّ  (.فاما

 د(                                 10)                                                استخرجي من اآلية الكرمية األحكام التجويدية اآلتية مع التعليل:                           -1

 إقالب  ,   مد متصل  .                 
 د(10)                                                                                  ما معىن املفردات اآلتية .  )  نبأهم  , بسلطان بني (    -2      

 د(10(.                                                             )َفَمْن أَْظَلُم ِممَّنم اْفََتَى َعَلى اَّللَّم َكذمبً ) ما املعىن الذي يدّل عليه قوله تعاىل : -3

 د(             20الذين قال هلم الناس   .....إىل قوله تعاىل  ..........فضل عظيم( .                                          ) : ( اكتيب من قوله تعاىل  -4
 :فسري اآلية الكرمية :قال تعاىل -5

 د(                                                        10)                ( ) فرحني مبا آاتهم هللا من فضله ويستبشرون ابلذين مل يلحقوا هبم من خلفهم أال خوف عليهم وال هم حيزنون

  
 د(                                              20)       : اكتيب حديث ) منازل يف اجلنة ( مع ذكر اسم الراوي .                                                                      السؤال الثاين  
                                                         د(                                                   20)        : عريف ما يلي :                                                                                                              السؤال الثالث  

 حسُن اخللق      ,       التواضع  .                                           
 د(                                                        02)صويب الغلط يف العبارتني اآلتيتني :السؤال الرابع : 

 من صور املراء مناقشة األستاذ تالميذه يف مسألة علمية  -1

 . من التواضع بلفعل الكالم احلسن مع الناس حىت لو أساء أحدهم إلينا  -2

 د(                                                                                             30)              :املئي الفراغات اآلتية :                                                                                            السؤال اخلامس   
 ..........................................2....................................1من بواعث املراء  -1

 .................... بنقياده للحق وعدم التعايل عليه ,قال رسول هللا..........اإلنسان جتاه . إن خلق التواضع من أعظم مظاهر عبودية -2

 احلاجات النفسية للطفل تتمثل بـ..........................و........................................ -3

 د(                                                                                           20)                                                                  عللي ما يلي  :                                               السؤال السادس :   
 الفرد مطالب بحَتام قواعد القانون كما هو مطالب بحَتام التشريع اإلسالمي. -1

 ي رضي هللا عنه وأهل بيته ال يكادون يـَُروَن إال صياماً.كان أبو أمامة الباهل -2

 

 د(15)بلتفصيل مع ذكر الدليل املناسب  .                                                         ( اجلدال احملمود):حتدثي عن  السؤال السابع    
 
 د(15اشرحي هذه الوسيلة مع الدليل املناسب                                 ) احلسنة () القدوة :من وسائل ضبط سلوك األبناء السؤال الثامن       
 

                  
 .......  انتهت األسئلة.......  

 
 


