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مراجعة حل أسئلة هيكل مادة 
–الرتبية اإلسالمية 

للصف تاسع
الصريدينوف سامل مسعود : إعداد املعلمة

احللقة األوىل والثانية والتعليم الثانوي بنات2مدرسة املعرفة 



:السؤال األول•

.ا  ال تخاطبوا النبي صلى هللا عليه وسلم كما يخاطب بعضكم بعض▪
.ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى هللا عليه وسلم▪

.ال تسبقوا النبي صلى هللا عليه وسلم بقول أو فعل▪
.ال تنادوا النبي صلى هللا عليه وسلم باسمه▪

يرجى النظر للكتاب



:السؤال الثاني•
.سميٌع َعليم▪
.لهم ِمن▪
.يا أيها▪
.فعلتْم َنادمين▪

يرجى مراجعة  أحكام التجويد



:السؤال الثالث•
.يجوز ▪
.ال يجوز، ال يصح▪
.مكروه▪
.مستحب▪

يرجى مراجعة  الكتاب



:السؤال الرابع•
.املهلكات▪
.الزيادة▪
.ابتعدوا وال تقربوا منها▪
.اتهام النساء العفيفات بالزنى▪

يرجى مراجعة  الكتاب



:السؤال اخلامس•
نُب اّلذي ال َيغِفُرُه للّاُ ▪ ُه الذَّ . تعا ىألنَّ
ُه الغاِلُب في زَمِن ▪ .ملسو هيلع هللا ىلصالّنبيِّ ألنَّ
ِتِه ملسو هيلع هللا ىلصالّنبيَّ أِلنَّ ▪ .يخاُف على أمَّ
ُه شاَع في زمِن الجاهلّيِة ▪ .ألنَّ

يرجى مراجعة  الكتاب



:السؤال السادس•
.تمام الفضل واإلحسان▪
.الشمول ▪
.سعة مغفرته▪
.اإلنسانية▪

يرجى مراجعة  الكتاب



:السؤال السابع•
.في مواضعهاوضع األمور ▪
.تبادل النصيحة بين طرفين▪
.ما طلب الشرع تركه على سبيل اإللزام▪
.كثير املغفرة ويستر العيوب▪

يرجى مراجعة  الكتاب



:السؤال الثامن•
.إخالُص الّرأِي وإرادُة الخيِر للمنصوِح ▪
.ِح إبداُء الّرأِي وَتْرُك الخياِر للَمْنصو ▪
.تقديُم املشورِة عنَد طلِب املنصوِح ▪
أِي وفرُضُه على املنصوِح ▪ .إبداُء الرَّ

يرجى مراجعة  الكتاب



:السؤال التاسع•
يِن واختياُر ▪ بِة الّتحّلي بالّرِفِق والّلِ .الكلمِة الّطّيِ
ش▪ ّنِ أْن تكوَن بعيدة  عِن الّرِياِء والتَّ

.هيِر وسوِء الظَّ
ا َعِن النّ ▪ ّرِ بعيد  .اِس أْن تكوَن في الّسِ
ا لنصيحتِ ▪ ق  اصُح مطّبِ .ِه على نفِسِه أْن يكوَن النَّ

يرجى مراجعة  الكتاب



:السؤال العاشر•
ا، في أمواٍل مخصوصٍة، ِلجهاٍت م▪ .خصوصٍة حقٌّ واِجٌب َشرع 
احبُس املاِل واالمتناُع عْن بيِعِه إ ى الَغالِء أربع▪ .يَن يوم 
ٍة وثيقة  لحفِظ رّدِ دي▪ .ٍن ماجعُل ش يٍء ذي قيمٍة ماليَّ
ا على رأِس املاِل ُمقابَل األج▪ م  . ِل زيادٌة مشروطٌة مقدَّ

يرجى مراجعة  الكتاب



:السؤال احلادي عشر•
.يعد صدقة تطوع؛ ألنه ليس من مصارف الزكاة▪
.ل هللايجوز ألنه ضمن أوسع مصارف الزكاة وهو في سبي▪
.مكروه ألنه هناك مجاالت أكثر حاجة▪
.محرم ألنه لم يذكر من ضمن مصارف الزكاة▪

يرجى مراجعة  الكتاب



:السؤال الثاني عشر•
.وال تعيبوا▪
.وال تلقبوا بعضكم بعضا  ▪
.الخروج عن الطريق املستقيم▪
.يستهزئ ▪

يرجى مراجعة  الكتاب



:السؤال الثالث عشر•
ا ِبَجهَ "▪ ْن ُتِصيُبوا َقْوم 

َ
ُنوا أ ِذيَن آَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَّ َها الَّ يُّ

َ
(.6: الحجرات" )﴾6ى ٰ َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن  اَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَل َيا أ

ا ِمْنُهْم "▪ ْن َيُكوُنوا َخْير 
َ
ى ٰ أ ِذيَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعس َ َها الَّ يُّ

َ
(.11: الحجرات" )﴾11 ... َيا أ

ّنِ ِإْثٌم "▪
ّنِ ِإنَّ َبْعَض الظَّ

ا ِمَن الظَّ ِذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثير  َها الَّ يُّ
َ
(.12: الحجرات" )﴾12 ...َيا أ

َ َعِليٌم َخِبيٌر  "▪ ْتَقاُكْم ۚ ِإنَّ للاَّ
َ
ِ أ

ْكَرَمُكْم ِعْنَد للاَّ
َ
(.13: الحجرات" )﴾13ِإنَّ أ

يرجى مراجعة  الكتاب



:السؤال الرابع عشر•
.ظاهر معلوم▪
.قطعة لحم صغيرة▪
.طلب سالمة دينه وسمعته من الطعن▪
يرجى مراجعة  الكتاب.ما أباحه هللا، وال إثم في فعله أو تركه▪



:السؤال اخلامس عشر•
 ِلِديِنِه وِعْرِضِه ▪

َ
ُبَهاِت َفَقِد اْسَتْبَرأ َقى الشُّ .َفَمِن اتَّ

ٌن ▪  اْلَحَراَم َبّيِ
ٌن َوِإنَّ .إنَّ الَحاَلَل َبّيِ

ُبَهاِت َوَقَع ِفي اْلَحَراِم ▪ .وَمْن َوَقَع ِفي الشُّ
اَل وِإنَّ ِحَمى هللِا َمَحاِرُمـهُ ▪

َ
يرجى مراجعة  الكتاب.أ



:السؤال السادس عشر•
روِف املُناِسِبة▪ ماِن واملكاِن والظُّ .اخِتياُر الزَّ
.احتراُم خصوصية الشخص▪
ا لنصيحِتِه على نفِسِه ▪ اصُح مطّبق  .أْن يكوَن النَّ
صيحِة ▪ ي بالّرِفِق والّليِن في أداِء النَّ حّلِ

يرجى مراجعة  الكتاب.التَّ



:السؤال السابع عشر•
.َيحِرُص على َتعليِم الّناِس الِعباداِت الّصحيَحةَ ▪
َغرِ ▪ .َيحِرُص على تعليِم أوالِدِه ِتالوَة القرآِن الكريِم في الّصِ
.َيحِرُص على َتنفيِذ األواِمِر اّلتي َصَدَرْت َعِن الحاِكِم ▪
يرجى مراجعة  الكتاب.يحرص على الصالة والتزام األدعية واألذكار في الصباح واملساء▪



:السؤال الثامن عشر•
ِدَيِة َمَناِسَك َمْخُصوَصٍة، ف▪

ْ
َمِة؛ ِلَتأ َة املَُكرَّ َهاُب إ ى َمكَّ .ي َوقٍت َمْخُصوٍص الذَّ

ِدَيِة َمَناِسَك َمْخُصوَصٍة،▪
ْ
َرِة؛ ِلَتأ َهاُب إ ى املَديَنِة املَُنوَّ .في َوقٍت َمْخُصوٍص الذَّ

الِة واالْعِتَكاِف في املَسجِد الَح ▪ َمِة؛ ِللصَّ َة املَُكرَّ َهاُب إ ى َمكَّ .َراِم الذَّ
َياِم والِقَياِم في املسجِد الَحَراِم ▪ َمِة؛ للّصِ َة املَُكرَّ َهاُب إ ى َمكَّ يرجى مراجعة  الكتاب.الذَّ



:السؤال التاسع عشر•
.قارنا  ملسو هيلع هللا ىلص حج النبي ▪
.حج النبي متمتعا  ▪
.مفردا  ملسو هيلع هللا ىلص حج النبي ▪
ب+ أ▪

يرجى مراجعة  الكتاب



:السؤال العشرون•
َنِة ▪ ة11في السَّ .هجريَّ
َنِة ▪ ة9في السَّ .هجريَّ
َنِة ▪ ة10في السَّ .هجريَّ
َنِة ▪ ة8في السَّ يرجى مراجعة  الكتاب.هجريَّ



أسأتوإِن،اهللفمنأحسنتفإِنعنديماهذا
،والشيطاننفسيفمنأخطأتأو

وصحبةآلهوعلىحممدسيدناعلىاهللوصلى
.أمجعني

خريلكلاهللوفقكم


