السؤال األول  :اقرأ اآليات الكريمة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها :

 31عالمة

{ -1وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ البْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَّيَ الَ تُشْرِكْ بِالّلَهِ إِنَ الشِرْكَ لَظُّلْمٌ عَظِيم}
{ -2يَابُنَّيَ أَقِمِ الّصَالَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَّلَى مَا أَصَابَكَ إِنَ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ األُمُور}
 { -3وَاعْتَّصِمُواْ بِحَبْلِ الّلّهِ جَمِيعًا وَالَ تَفَرَقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ الّلّهِ عَّلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَألَفَ بَيْنَ قُّلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ
عَّلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِنُ الّلّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَّلَكُمْ تَهْتَدُون}
{ -4إِالَ تَنّصُرُوهُ فَقَدْ نَّصَرَهُ الّلّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَذِينَ كَفَرُواْ ثَانِّيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِّي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِّصَاحِبِهِ الَ تَحْزَنْ إِنَ الّلّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ الّلّهُ
سَكِينَتَهُ عَّلَيْهِ وَأيَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَّلِمَةَ الَذِينَ كَفَرُواْ الّسُفّْلَى وَكَّلِمَةُ الّلّهِ هِّيَ الْعُّلْيَا وَالّلّهُ عَزِيزٌ حَكِيم  ،انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَاالً
وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُّسِكُمْ فِّي سَبِيلِ الّلّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعّْلَمُون}
أ ) علل ما يلي  -3 :بدأ لقمان الحكيم وصاياه البنه بتحذيره من الشرك باهلل تعالى.

عالمتان

 -2جاءت وصية لقمان البنه بالصبر بعد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ب) وصّى لقمان ابنه بإقامة الصالة ( يا بني أقم الصالة ) ،وضح كيف تكون إقامتها ؟

عالمة

جـ) بيّن سبب نزول قوله تعالى ( :
ۗ

)

عالمتان

د ) في قوله تعالى  ( :وَاعْتَّصِمُواْ بِحَبْلِ الّلّهِ جَمِيعًا وَالَ تَفَرَقُواْ) ،وضح الحكمة من التعبير بكلمة ( جميعاً) في سياق تأكيد
اآليات االعتصام باإلسالم ؟
هـ) أكمل قوله تعالى من اآلية { :إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ ........إلى قوله تعالى  :فَأَصْبَحَ مِنَ النَادِمِني}

عالمة
 1عالمات

و) تأمل اآلية رقم (  ) 4ثم أجب عما يلي :

 4عالمات

 -3ما المقصود بالضمير ( هما ) الذي تحته خط في اآلية الكريمة ؟
 -2ما اسم الغار الوارد في اآلية ؟
 -1ما المقصود بـ ( خفافاً وثقاالً ) ؟
-4من أنواع الجهاد  :الجهاد بالمال ،وضّح ذلك ؟

السؤال الثاني  :أجب عن األسئلة التالية :

 32عالمة

أ) اكتب حديثاً رواه الصحابي الجليل سهل بن سعد رضي اهلل عنهما
 1عالمات
( من مقرر المادة الدراسية )عن خطر الذنوب ؟
ب) قارن بين ( التناجش ) و ( البيع على البيع ) من حيث  :كيفية كل منهما  /والحكم الشرعي فيهما؟ 4عالمات
جـ) يتعذر العمل بأحكام القرآن الكريم من غير الرجوع للسنّة النبوية ،وضّح ذلك ؟

عالمتان

د) بيّن موقف المسلم من األحاديث الموضوعة ؟

1عالمات

السؤال الثالث  :قم باإلجابة عن األسئلة التالية :

 41عالمة

أ) ما المقصود بكل مما يلي :

 24عالمة

القيم  /مهارة القيادة  /الحضارة  /األمة اإلسالمية  /الفتوى  /الحديث الموضوع  /التكفير/تنظيم
األولويات /السنّة النبوية/العنف المجتمعي/العدّة/اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم
33عالمة

ب) اذكر مما يلي :
 -3اذكر واجبين من الواجبات التي أقرتها الوثيقة في المدينة على أفراد المجتمع ؟
 -2موقفاً يُظهر حزم أبي بكر الصدّيق رضي اهلل عنه في خالفته ؟
 -1واجبين من واجبات المسلم نحو القرآن الكريم ؟
 -4موقفاً من المواقف التي بشّر بها النبي صلّى اهلل عليه وسلّم عثمان بن عفان رضي اهلل عنه
بالجنة؟
 -5فائدتين لإلصالح بين المتخاصمين؟
 -6ثالثة من الواجبات الدينية التي فرضها اإلسالم على المرأة ؟
جـ) علل ما يلي :

 8عالمات

 -3كثرت األحاديث النبوية التي تتضمن األسئلة عن أي العمل أفضل؟ ولم تكن اإلجابة واحدة بل كثيرة.
 -2عدّ اإلسالم قتل إنسان واحد بمنزلة االعتداء على حياة الناس جميعاً .
 -1حرص النبي صلّى اهلل عليه وسلّم على اكتشاف مهارات الصحابة رضوان اهلل عليهم .
 -4ينبغي على المستفتي أن يعمل بالفتوى .

 38عالمة

السؤال الرابع  :أجب عما يلي :

 4عالمات

أ) صنّف األمور التالية إلى  :ضروري  /حاجي  /تحسيني
 -3األخذ بآداب األكل والشرب .
 -2تحريم أكل أموال الناس بالباطل .
 -1إباحة اإلفطار في نهار رمضان للمريض .
 -4وجوب غض البصر عن المحرمات .
ب) بيّن الحكم الشرعي فيما يلي :

8عالمات

 -3خرجت امرأة متوفى عنها زوجها في أثناء عدتها نهارًا لزيارة أهلها ،وباتت في بيتها .
 -2أرجع رجل زوجته إلى عصمته بعد الخلع من غير عقد جديد .
 -1طلبت امرأة الطالق بعد مضي شهر من إصدار القاضي حكماً قطعياَ بحبس زوجها مدة عشر سنوات
 -4صلّى عجوز مقعد صالة الجمعة ركعتين في بيته .
جـ) قارن بين ( الطالق الرجعي ) و ( الطالق البائن بينونة كبرى ) من حيث :
 -3المفهوم

 -2عدد الطلقات

 6عالمات

 -1التوارث

السؤال الخامس  :أجب عن األسئلة الموضوعية التالية :

 34عالمة

أ) ضع إشارة ( √ ) بجانب العبارات الصحيحة ،وإشارة ( × ) بجانب العبارات غير الصحيحة
 7عالمات
فيما يأتي :
)

 -1يُكره البيع والشراء بعد أذان الجمعة (
)
 -2البحث وطلب العلم من وسائل حفظ العقل (
)
 -3الطلقة األولى تُعد دائما طالقا رجعياَ (
)
 -4التفريق بين الزوجين في الخلع القضائي يعد فسخاَ (
)
 -5التفريق بين الزوجين بحكم القاضي في حالة الشقاق والنزاع يُعد طالق َا رجعي َا (
)
 -6يجب الجهاد في حالة النفير العام (
 -7أصبح العالم بسبب العولمة أشبه ما يكون بالقرية الكونية الصغيرة  ،التي ذابت فيها الحدود بين
)
الدول (
ب ) ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما يلي :

 7عالمات

 -1من عالمات الساعة ( تضييع األمانة ) ،ويُقصد بها :
د -انتشار الغيبة
جـ -إسناد األمور لغير أهلها
ب -ضياع العلم
أ -انتشار الكذب
 -2يجمع اهلل تعالى الناس يوم القيامة في مكان واحد يسمى المحشر ،ويكون ذلك بعد :
د -النفخة الثانية
جـ -العرض والحساب
ب -النفخة األولى
أ -الورود على الحوض

 -3كلمة ( صدقة ) في الحديث الشريف ( المقرر حفظه في المادة الدراسية ) تعني :
د -صدقة الفطر
جـ -كل ما يستحق األجر والثواب
ب -الزكاة
أ -التبرعات المالية
 -4يُعد حق اإلنسان في الترشح واالنتخاب من الحقوق :
د -السياسية
جـ -االعتقادية
ب -االجتماعية
أ -الشخصية
 -5من أنشطة الهيئة الخيرية الهاشمية في الدول المحتاجة للمساعدة :
د -بناء المدن والقرى
جـ -إنشاء المصانع
ب -حفظ السالم
أ -إغاثة المنكوبين
 -6تدل اآلية الكريمة { لِّلرِجَالِ نَّصِيبٌ مِمَا اكْتَّسَبُواْ وَلِّلنِّسَاء نَّصِيبٌ مِمَا اكْتَّسَبْنَ }على حق المرأة في :
د -النفقة

جـ -حرية التصرف في مالها
ب -اختيار الزوج
أ -التعليم
 -7تمني اإلنسان زوال النعمة عن غيره من الناس هو :
د -البغضاء
جـ -التدابر
ب -التناجش
أ -الحسد

_ انتهت األسئلة بحمد اهلل تعالى _

إعدد المعلم  :فراس نايف
مدرسة عوجان الثانوية للبنين
7085545173

