
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/10                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/10     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade10                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 التربية اإلسالمية  -  الصف ال عاشر 
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 اختبار الفصل األول 

2017-2016 

 اقرأ هذه التعليمات أواًل :
 

 سجل بياناتك قبل البدء باالختبار.  .1

 اكتب بالقلم األزرق أو األسود .  .2

 سؤااًل. ( 26)    تتضمن ورقة األسئلة   .3

 اقرأ وأجب عن األسئلة كلها بدقة.  .4

 

  



  

 

ْنه    ّمنْ  َشّديًدا َبْأًسا ّلي ْنّذرَ  َقيّ ًما( 1) ّعَوًجا َله    َيْجَعلْ  َوَلمْ  اْلّكَتابَ  َعْبّدهّ  َعَلى َأْنَزلَ   اَلّذي  لِلَّ  )اْلَحْمد  تعالى :   للا  قال -أ   َلد 
رَ    َوَلًدا ّللَا   اَتَخذَ   َقال وا اَلّذينَ   َوي ْنّذرَ ( 3) َأَبًدا ّفيهّ  َماّكّثينَ ( 2) َحَسًنا  َأْجًرا  َله مْ  َأنَ   الَصاّلَحاتّ  َيْعَمل ونَ  اَلّذينَ  اْلم ْؤّمّنينَ  َوي َبشّ 

  َعَلى َنْفَسكَ  َباّخع    َفَلَعَلكَ ( 5)  َكّذًبا ّإالَ  َيق ول ونَ  ّإنْ  َأْفَواّهّهمْ   ّمنْ  َتْخر ج   َكّلَمةً  َكب َرْت  ِّلََباّئّهمْ  َوالَ  ّعْلم   ّمنْ  ّبهّ   َله مْ  َما( 4)
  َوّإَنا ( 7) َعَمًل  َأْحَسن    َأيُّه مْ   ّلَنْبل َوه مْ  َلَها  ّزيَنةً  اأْلَْرضّ  َعَلى َما َجَعْلَنا ّإَنا ( 6) َأَسًفا اْلَحّديثّ  ّبَهَذا ي ْؤّمن وا َلمْ   ّإنْ  َآَثاّرّهمْ 

ًزا َصّعيًدا َعَلْيَها َما َلَجاّعل ونَ  ( (8) ج ر   

كتب رقم اللفظ القرآني أمام  المعنى المناسب في الجدول :ا -1  

 الرقم   اللفظ القرآني  المعنى 
 1 ّعَوًجا مهلك 

 2 َباّخع   ترابا 

 3 َصّعيًدا المستقيم المعتدل 

 

اإلسلم الَصاّلَحاّت( قيمة من قيم  َيْعَمل ونَ  اَلّذينَ  تعالى )اْلم ْؤّمّنينَ ستنبط من  قوله  ا -2  

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

؟ َوَلًدا( ّللَا   اَتَخذَ   َقال وا اَلّذينَ  )َوي ْنّذرَ  :تعالى  في قوله األمر الذي أنذرهم به في المرة الثانية ما  -3  

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

؟ َيق ول وَن (  تعالى )ّإنْ  قوله  في التنوين حكم ما -4  

حقيقي  إظهار -ث    إدغام بغنة              -إخفاء                 ت -إقلب                      ب -أ  

؟ (  ي ْؤّمن وا  تعالى )َلمْ   قوله في الساكنة الميم حكم ما -5  

شفوي  إظهار-ث    إدغام بغنة               -ت  إخفاء شفوي             -ب          إدغام شفوي       -أ  

؟ ( )ِّلََباّئّهمْ ما نوع المد في قوله تعالى  -6  

ول : اقرأ اآليات الكريمة ثم أجب عن األسئلة التي تليها  السؤال األ  30  
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مد عوض  -ث            مد صلة صغرى  -ت                مد بدل -ب              متصل واجب مد -أ    

  اْلَكْهفّ  ّإَلى اْلّفْتَية   َأَوى   ّإذْ ( 9) َعَجًبا َآَياّتَنا  ّمنْ  َكان وا َوالَرّقيّم اْلَكْهفّ  َأْصَحابَ  َأنَ  َحّسْبتَ   َأمْ ): تعالى للا قال  –ب 
ْنكَ  ّمنْ  َآّتَنا  َرَبَنا   َفَقال وا (  11) َعَدًدا  ّسّنينَ  اْلَكْهفّ  ّفي  َآَذاّنّهمْ  َعَلى َفَضَرْبَنا( 10) َرَشًدا َأْمّرَنا  ّمنْ  َلَنا  َوَهيّ ئْ  َرْحَمةً  َلد 

ْم ّفْتَية  َآَمن وا ّبَربّ ّهْم   (12)  َأَمًدا  َلّبث وا ّلَما  َأْحَصى اْلّحْزَبْينّ  َأيُّ   ّلَنْعَلمَ  َبَعْثَناه مْ  ث مَ  َنْحن  َنق صُّ َعَلْيَك َنَبَأه ْم ّباْلَحقّ  ّإَنه 
ْلَنا  َواّت َواأْلَْرّض َلْن َنْدع َوْا ّمْن د وّنّه ّإَلًها لَ مَ ( َوَرَبْطَنا َعَلى ق ل وّبّهْم ّإْذ َقام وا َفَقال وا َربَُّنا َربُّ السَ 13َوّزْدَناه ْم ه ًدى ) َقْد ق 

( ّإًذا َشَطًطا  

: القرآني الدال على المعاني اِلتية  لفظال اكتب -7  

اسم واد ...................... -       .....               قوينا قلوبهم ................... -   

     8- بين ضررين اثنين على الفتية لو أن للا تعالى لم يبعد عنهم كل خطر و انكشف أمر هم  

•  .................................................................... 

•  .................................................................... 

قصة أصحاب الكهف  كما فهمت من وضح ما يفعله المؤمن عند الشدة و االبتلء  – 9  

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

ه مْ  َخْمَسة   َوَيق ول ونَ  َكْلب ه مْ  َراّبع ه مْ   َثَلَثة   َسَيق ول ونَ قال تعالى ) -جـ    َوَثاّمن ه مْ  َسْبَعة   َوَيق ول ونَ  ّباْلَغْيبّ   َرْجًما َكْلب ه مْ  َساّدس 
مْ  ّفيّهمْ  َتْسَتْفتّ  َوالَ   َظاّهًرا  ّمَراءً  ّإالَ  ّفيّهمْ  ت َمارّ   َفَل  َقّليل   ّإالَ  َيْعَلم ه مْ  َما ّبّعَدّتّهمْ  أَْعَلم    َربّ ي ق لْ  َكْلب ه مْ    َوالَ (  22) َأَحًدا  ّمْنه 
  أّلَْقَربَ  َربّ ي َيْهّدَينّ  َأنْ  َعَسى َوق لْ  َنّسيتَ  ّإَذا َرَبكَ  َواْذك رْ  ّللَا   َيَشاءَ   َأنْ  ّإالَ ( 23)  َغًدا َذّلكَ  َفاّعل   ّإنّ ي  ّلَشْيء   َتق وَلنَ 

( 24) َرَشًدا َهَذا ّمنْ   

من اِليات الكريمة استنتج أثر الصحبة على الفرد  -10  

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

قرر خالد أن يذهب في رحلة برية مع أصدقائه  إذا   –إن شاء للا  –حدد أهمية قوله  -11  
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..........................................................................................................   

 

 

 

اختر المصطلح من بين القوسين و ضعه أمام العبارة المناسبة :  -21  

( الوقف األهلي –هية قالمدرسة الف –الوقف  –القرآن المكي  –) منهجية التفكير   

...( أن يخصص الشخص شيئا يملكه لنفع الناس فل يبيعه ، وال يهبه ألحد ، وال يورثه بعد وفاته  ................)...... -أ  

. خطوات علمية منظمة محاطة بتوجيه رباني لضمان الوصول إلى نتائج سليمة  ).......................(  -ب  

.  ما نزل من القرآن الكريم قبل الهجرة ).......................(  -ت  

. طريقة و منهج يتبعه الفقيه فيأخذه عنه غيره و يتابعونه عليه حتى يعرفوا به   ).......................(  -ث  

؟ ما الحكمة من نزول القرآن الكريم منجما  -31  

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

؟ أسباب توسع مدرسة العراق في القياس و االجتهاد  أيهم من -41  

            الحوادثكثرة الوقائع و  -ب                       كثرة السنن و اِلثار             -أ

كثرة عدد الصحابة  -ث              نقاء العراق من األفكار و الفلسفات    -ت   

؟ –صلى للا عليه وسلم  – ما معنى جمع القرآن الكريم في عهد النبي  -51  

                   كتابة الوحي -ب                       حفظه في الصدور               -أ

جمعه في مصحف -ث                   الحفظ في الصدور والكتابة معا -ت    

؟ بـ جمع القرآن الكريم -رضي للا عنه - الصحابي الذي أشار على أبي بكر الصديق هو من -61  

عثمان بن عفان              -ب                 عمر بن الخطاب               -أ       

: سئلة التاليةأللسؤال الثاني : أجب عن جميع اا  24  
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سلمان الفارسي   -ث                          علي بن أبي طالب -ت        

 اقترح مجاال من مجاالت األوقاف البيئية على الحيوانات                            -17

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

وقف مشترك (                –وقف أهلي   –نوع الوقف فيما يلي ) وقف خيري  حدد-18  

 الوقف نوعه
 أوقفت مريم أرضا لها على القربى و الفقراء والضيف

 أوقف أحمد ريع بستانه لإلنفاق على المرضى
 أوقف عمر مكتبته العلمية على أقاربه و ذويهم 

 

 

ميز المكي من المدني فيما يلي :  -19  

 اِليات القرآنية  نوعها
 (  َكَل ّإَنَها َتْذّكَرةقال للا تعالى : ) 

ّتَب َعَلى قال للا تعالى:)   َيام  َكَما ك  ّتَب َعَلْيك م  الصّ   ( اَلّذيَن ّمن َقْبّلك ْم َلَعَلك ْم َتَتق ونَ َيا َأيَُّها اَلّذيَن آَمن وا ك 

نت م مُّْؤّمّنينَ قال للا تعالى : )   َبا ّإن ك  وا َما َبّقَي ّمَن الرّ     )َيا َأيَُّها اَلّذيَن آَمن وا اَتق وا ّللَاَ َوَذر 
ْرَك َلظ ْلم  َعّظيم  َوّإْذ َقاَل ل ْقَمان  اّلْبّنّه َوه َو َيّعظ ه  َيا ) قال للا تعالى :   ( ب َنَي ال ت ْشّرْك ّبالَِلّ ّإَن الشّ 

 

   -رحمها للا –بين ثلثة أسباب أثرت في شخصية السيدة سكينة  -02

•  ...................................................................... 

• .....................................................................  

• ............................ ......................................... 

 

: : أجب عن جميع األسئلة التالية الثالثلسؤال ا  24 
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                                                                                  ماذا يحدث لو : .-21

 خر عند االختالف  لم أحترم الرأي ال  .أ

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

 ليست له   نسب شخص لنفسه فكرة .ب

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

: أبدي رأيك فيما يلي مع التعليل   -22  

أوقف رجل مركزا اشتراه من مال سرقه لرعاية األيتام و العناية بهم   -أ   

   ........................................التعليل ............       ...........................الرأي : 

-صلى للا عليه وسلم-أوقف رجل على موقع الكتروني للتعريف بسيرة الرسول -ب  

....................  ....... ...............التعليل ..............     ......................        الرأي : .....  

فاته أوقف رجل ريع محله التجاري لإلنفاق على المرضى واشترط أن تعود ألبنائه بعد و -ت  

 .............................. .....................التعليل ....  ......................    الرأي: .....

 

 

 

: قارن بين التفكير المنهجي و التفكير العشوائي بحسب الجدول التالي  -23  

 وجه المقارنة  التفكير المنهجي  التفكير العشوائي 
 الهدف من التفكير  
 النتائج 
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:  األسئلة التالية: أجب عن جميع الرابع لسؤال ا  22  
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:   في الجدولالعصور المناسبة لها صنف العبارات التالية وفق  -24  

  –اتساع الفتوحات واختلف الناس في تلوة القرآن  –للصحابة بالسفر بالقرآن المكتوب الى أرض العدو لم يؤذن )
 جمع في مصحف واحد مرتب اِليات و السور( 

- عنه  للا  رضي -عثمان بن عفان خلفة -رضي للا عنه -خلفة أبوبكر الصديق   العهد النبوي  

 

 

عدد اثنين من اِلتي  -52  

   فوائد القراءة للعقل  . أ

•  ............................................................................................ 

•  ........................................................................................... 

 .   خصائص التفكير المنهجي في اإلسالم .ب
•  .................................................................................................. 

• ............ ...................................................................................... 
 

 األسئلة   انتهت
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