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 النموذج المقترح الثاني لمادة التربية اإلسالمية

 إعداد الدكتور: محمد أحمد أبو العسل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من خالل دراستك لآليات المقررة أجب عما يلي:السؤال األول: 

 تب اآليات الكريمة اآلتية:أ( اك

 قال تعالى:" واعتصموا بحبل اهلل....هم فيها خالدون" -1

 قال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم.....بما كنتم تعملون" -2

 ؟يهب( ما معنى الكلمات اآلتية: وهنا/ ال تصعر خدك/ فصاله/شفا/ البينات/ خفافا وثقاال/ قربانا /تبوء / سوءة أخ

 القاتل؟ج(كيف صورت آيات قصة ابني آدم نفسية األخ 

 د( ما األمور التي تعين المسلم على الصبر؟

 ما يلي: عللمن درس عوامل قوة األمة  هـ( 

 ذكر الصبر بعد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر -1

 ُخصت األم بمزيد من الرعاية واإلحسان -2

 و( ما هي مظاهر تعظيم المسلم للقرآن الكريم؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من خالل دراستك لألحاديث المقررة أجب عما يلي: السؤال الثاني:

 أ( اكتب حديث :" ال تحاسدوا...

 / يخذله ؟ ذا ب( ما معنى الكلمات اآلتية: سالمى / ال تناجشوا / محقرات الذنوب / صدقة /

لمسلمين بهذه األمور علما أن هذه األمور التي نهى عنها النبي ال تقتصر على لماذا خص حديث ال تحاسدوا اج( 

 المسلمين وحدهم؟

 د( ما المعنى العام الذي يتحدث عنه حديث خطر الذنوب؟

 جاءت كلمة صدقة في حديث أفعال الخير صدقة نكرة علل()هـ( 

 ما يدل على اهتمام اإلسالم بالبيئة حديث أفعال الخير صدقةو( استخرج من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السؤال الثالث : 

 أ( من خالل دراستك لتنظيم األولويات أجب عما يلي:

 ما المقصود بتنظيم األولويات؟ -1

 النتيجةلحاجة  / القدرة  /الوقت  / هات مثاال على كل اعتبار فيما يلي: األهمية  / ا -2

 لتنظيم األولويات مهارات عديدة، اذكر اثنين منها. -3

 ب( من خالل دراستك لعالمات الساعة أجب عما يلي:

 ما المقصود ب: عالمات الساعة / عالمات الساعة الكبرى  -1

 ما األمور التي تعصم المسلم من الدجال؟ -2

 وضح عالمات الساعة الصغرى التي وقعت بعد زمن النبي صلى اهلل عليه وسلم -3

 ن أحداث اليوم اآلخر على الترتيبعدد أربعا مج( 

 د( ما اآلثار المترتبة على اإليمان باليوم اآلخر؟

 أجب عما يلي: الشريعة من خالل دراستك لمقاصدهـ( 

 ما المقصود بمقاصد الشريعة؟ -1

 ذكر وسيلة لحفظ كل من : الدين / العقل / النسل /النفس /المالا -2

 قسمت الشريعة اإلسالمية تحقيق مصالح الناس إلى أقسام ثالثة، اذكرها موضحا أثر فقدانها على اإلنسان. -3

 و( من خالل دراستك لحقوق اإلنسان أجب عما يلي:

 ما المقصود بحقوق اإلنسان؟ -1

 ما هي األسس التي قامت عليها حقوق اإلنسان في اإلسالم؟ -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الرابع:

 أ( اذكر أمرين يقتدي بهما المسلم برسول اهلل في كل مما يلي:

 الحوار -3يادة    الق -2األمانة      -1

 أقام النبي صلى اهلل عليه وسلم القيم اإليمانية على أسس وقواعد، اذكرها.ب( 

 ج( عدد ثالثا من مظاهر السلوك اإليجابي نحو البيئة

 من خالل دراستك للوثيقة أجب عما يلي: د(

 عدد الحقوق والواجبات التي أقرتها الوثيقة ألفراد المجتمع -1 
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 ي:علل ما يل -2

 قررت الوثيقة منع الظلم من الظالم حتى وإن كان ابن أحدهم -أ

 منعت الوثيقة أي حماية لقريش أو أموالها -ب

 كيف أثبتت الوثيقة حق المواطنة للمسلمين ولغير المسلمين؟ -3

 هـ( من خالل دراستك للحضارة اإلسالمية أجب عما يلي: 

 ما المقصود بالحضارة؟ -1

 ماللحضارة جانبان اذكره -2

 اذكر اثنين من مميزات الحضارة اإلسالمية -3

 هات مظهرا واحدا من مظاهر الهيمنات اآلتية: السياسية / االقتصادية / الفكرية -4

 ما المقصود بالوطن ذاكرا أربعة من األمور التي تتحقق بها االنتماء للوطنو( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الخامس: 

 ر فيه وما هي اآلداب التي يجب أن يتحلى بها؟وفما المقصود بالمفتي وما هي الشروط التي يجب أن تتأ( 

 ب( من خالل دراستك لألحاديث الموضوعة أجب عما يلي:

 موضوع وما هو حكمه؟لما المقصود بالحديث ا -1

 مؤلفه ذاكرًاسّم كتابا جمع فيه مؤلفه األحاديث الموضوعة  -2

 تظهر خطورة األحاديث الموضوعة في أمور ثالث، اذكرها -3

 وقف المسلم من األحاديث الموضوعة؟ما م -4

 اذكر سببين النتشار التكفير بين الناس واذكر وسيلتين من وسائل مواجهته ج(

 د( عدد أربعًا من أساليب حماية المجتمع من العنف.

 هـ( اذكر هدفين لكل من : مؤسسة آل البيت  / الهيئة الخيرية الهاشمية 

 ها الزوجة لزوجها؟و( ما هي الواجبات التي يجب أن تؤدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال السادس:

 من خالل دراستك للطالق أجب عما يلي:أ( 

 لماذا جعل اإلسالم الطالق على ثالث مرات؟ -1

 ما هي حاالت الطالق البائن بينونة كبرى؟ -2
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 داب التي يجب أن يتحلى بها الزوجان بعد انتهاء الحياة الزوجية؟ما هي اآل -3

 ب( شرع اإلسالم العدة على المرأة لحكم ، اذكرها/ ومن هي المرأة التي ال عدة عليها؟

 ج( متى ُيباح للزوجة طلب التفريق في الحاالت اآلتية: الشقاق / عدم النفقة / الحبس / الغيبة / الهجر / العيوب؟

 ل دراستك للجهاد أجب عما يلي:د( من خال

 قارن بين الجهاد بالمعنى العام والجهاد بالمعنى الخاص من حيث المفهوم. -1

 ، اذكرها مع التوضيحضمن ضوابط الخاصشرع اإلسالم الجهاد بالمعنى  -2

 سالم جهاد المحاربين لحكم، اذكرهاشرع اإل -3

 اذكر خطأين يقع فيهما من ال يفهمون الشريعة تحت مفهوم الجهاد. -4

 من أنواع الجهاد )إعانة المقاتلين( وضح ذلك -5

 القتال المحاربين مبادئ، اذكره -6

 / اإلعجاز العلمي العولمة :هـ( ما المقصود ب

 و( اذكر انجازين قام بهما الخليفتين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي اهلل عنهما أثناء خالفتهما.

 

 انتهت األسئلة

 

 

 


