Al Sharq Bright International School
Model Paper for Final Exam 2017-2018
_________Date:

Class: 9

Isl.Arabic

Subject:

______________Name:

السؤال األول :أجيب عن اآلتي:
 .1ما تعريف الطاعة؟
________________________________________________
 .2ما هى حاالت التحاكم إلى غير شرع هللا ؟
_________________________________________________
 .3المراد باإلستهزاء ؟
_________________________________________________
 .4ما تعريف اإليمان شرعا؟
________________________________________________
 .5ما هو الحنث؟
________________________________________________
السؤال الثاني :أمأل الفراغات بكلمات مناسبة مما يأتي:
طاعة أهل العلم  -بالطاعة و اإلستسالم -جائزة-

محرمة-

طاعة واله األمر

 .1يتبع طاعة هللا ورسوله ____________لقوله من يطع األمير فقد أطاعني ومن يعص األمير فقد عصاني.
 .2يتبع طاعة هللا ورسوله____________ لقوله (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون).
 .3تحقيق التوحيد هلل يكون ____________.
 .4اليمين المنعقدة الحلف باسم هللا أو صفاته قاصدا امرا مستقبال و حكمها____________.
ماض كذبا عمدا و حكمها__________.
 .5اليمين الغموس هي الحلف باهلل على أمر
ٍ
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السؤال الثالث :أضع دائرة حول حرف اإلجابة الصحيحة:
 -1حكم التحاكم إلى شرع هللا :
أ -واجب

ب-مستحب

ج–فرض

 -2من آثار تحكيم شرع هللا:
أ -بسط األرزاق فى األرض

ب-التوفيق للحق

ج–كل ما ذكر صحيح

 -3من وقع في اإلستهزاء باهلل ورسوله أو بشعيرة من شعائر الدين فإنه:
أ -شرك أكبر

ب -كفر

ج -شرك أصغر

 -4من األيمان الجائزة:
أ -اليمين اللغو

ب -اليمين الغموس

ج -اليمين بغير هللا

 -5إذا حلف على ترك واجب فحكم الحنث هنا:
أ -حنث محرم

ب -حنث مكروه

ج -حنث واجب

السؤال الرابع:
 .1عدد آثار التحاكم إلى غير شرع هللا ؟
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .2إشتد المرض على هند فدعت هللا "لئن شفاني هللا ألصومن شهرا كامال " وشفيت فما حكم هذا .
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Al Sharq Bright International School
Model Paper for Final Exam 2017-2018
_________Date:

Class: 9B

Isl.Arabic

Subject:

______________Name:

السؤال األول :ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة الخطأ:
 .2من أشد آفات اللسان مساواه المخلوق بالمخلوق

(

)

 .3إن من الشرك قول ما شاء هللا وشئت.

(

)

 .4من شروط الحيوان الجارح أن اليشاركه جارح آخر.

(

)

 .5من شروط مايصاد به أن تجرح اآللة المحددة البدن وتنهر الدم.

(

)

 .6الحج سبعة أيام للمتعجل وخمسة للمتأخر .

)

(

 .7مايحرم من اللباس والزينة لبس الفضة والنحاس

(

)

 .8من الشرك األصغر مشاركة هللا في ا لمشيئة.

(

)

 .9مما يحرم إقتناؤه كلب الحراسة أو الح ْرثٍ.

(

)

 .10يحرم الصيد في خمسة أحوال.

(

)

 .11يحرم إظهار الرجل فخذه أمام رجل آخر.

(

)

السؤال الثاني :أجب عن اآلتي:
 .1ماهي شروط الحيوان الجارح ؟
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 .2ماهي شروط آله الصيد؟
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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السؤال الثالث :إمأل الفراغات بكلمات مناسبة مما يأتي:
بدن الصيد  -الجماع  -النمص -

واجب  -الشكر  -الصيد  -مميزا -ذوات األرواح  -الشارب  -مستحبات

 .1اإلقرار بالنعمة من أركان ____________.
 .2من درجات الشكر شكر _________________.
 __________ .3هي من أنواع الزينة المنهي عنها .
 __________ .4من موجبات الغسل .
 .5من شروط آلة الصيد أن تجرح ____________وت ْنهر الدم.
 .6للغسل موجبات و _____________منها اإلغتسال بعد غسل الميت.
 .7من الزينة المشروعة إعفاء اللحية وقص ___________ .
 .8التصوير المحرم تصوير _____________مثل اإلنسان والحيوان بفعل آدمي .
 .9من شروط الصائد أن يكون ____________ .
____________ .10هو قتل الحيوان غير المقدور على ذبحه.
السؤال الرابع :ضع دائرة حول حرف اإلجابة الصحيحة:
 -1كم هي درجات الشكر :
أ -درجتين

ب -ثالث درجات

ج -كل ما ذكر صحيح

 -2من أحكام الصيد :
أ -الصيد بالرمي
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ب -وضع الشباك

ج -كل ما ذكر خطأ

من أنواع اليمين الجائزة :
ب -القسم

ب -اليمين الغموس

ج -اليمين المنعقدة

 -4من أنواع اليمين المحرمة:
أ -القسم

ب -اليمين الغموس

ج -اللغو

 -5حكم الصيد:
أ -مستحب

ج -كل ما ذكر خطأ

ب -جائز
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