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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                      
 
 

 المملكة األردنية الهاشمية  
 وزارة التربية والتعليم 

 
 

   م 2022/   2021للعام الدراسي  لثانوية العامة ل أول امتحان 
 

          حصة واحدةتحان :    االم مدة                                      الفصل األول/  التربية اإلسالميةالمبحث : 
   

 األكاديمية والمهنية                                    اليوم والتاريخ : الفرع   : كافة الفروع 
 

 أ   ب   ج     دي الثانوي : علمي  أدبي   الثان        -------------------------------------------اسم الطالب : 
 

 

 ( .   4( ، علماً بأن عدد الصفحات )  30ئلة اآلتية وعددها )جب عن األسملحوظة : أ
 

 الجواب ؤالالس قم الر

  وآداب هو :  القرآن الكريم من أخالقحكم التحلي بما جاء في   .1

  قصة لقمان الحكيم تضمنت فضيلة :   .2

 ، فاستأذنه في الجهاد ، فقال : " أحي والداك ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إلى النبي   .3
للرجل على  ملسو هيلع هللا ىلصنبي ؟ " ، قال : " ففيهما فجاهد " . يدل جواب ال

 مراعاة اختالف : 
 

في سعادة ى تطبيق أحكام القرآن الكريم عاشت األمة عل إذا أقبلت  .4
 ورخاء يدل على أثر من واجبات المسلم نحو القرآن الكريم هو : 

 

التي يظهر أثرها في قمان لفي سورة  ت التي وردتمن التوجيها  .5
 ضبط سلوك اإلنسان وقيمه وأخالقه هي التوجيهات : 

 

على أية عادة ناجحة ولو كانت بسيطة تدل على المسلم مداومة   .6
 لتنظيم األولويات هي : مراعاة أولوية 

 

القرآن الكريم سلم للقيام بواجباته نحو من الوسائل التي يتخذها الم  .7
 ة اآليات ، التي تعين على واجب نحو القرآن هو : تكرار تالو

 

لم  -------------فظوا هللا عليهم إذا ح كان الصحابة رضوان  .8
 يتجاوزوها إلى غيرها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل .

 

  قتداء بالصالحين من التوجيهات : اال  .9

  عتدال والتوسط من التوجيهات :اال  .10

11.   
الفرد ال وفق أهميتها ونتائجها على من ترتيب القرآن الكريم لألعم

 والمجتمع : 
 
 

 

ْم شَ قال تعالى : ﴿ ذَِلَك َومَ   .12 ِ فَِإنهَها ِمْن تَْقَوى اْلقُلُوِب ﴾ يدل ْن يَُعظ ِ عَائَِر َّللاه
 قرآن الكريم هو : على واجب المسلم نحو ال

 

قرأ علي  القرآن " فأجاب النبي : ا: " ملسو هيلع هللا ىلصالصحابي الذي قال له النبي   .13
 " أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ " هو الصحابي : 

 

 نموذج

 مدارس سكاي الوطنية  أ
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يقرأ القرآن مترساًل ، إذا مر  بآية فيها تسبيح سبح  ملسو هيلع هللا ىلصول هللا كان رس  .14
ذ ت ، وإذا مر  بسؤال سأل ذ تعو  دل على واجب المسلم ، وإذا مر  بتعو 

 رآن الكريم هو : نحو الق
 

 ضع كلمة ) صح ( أو ) خطأ ( فيما يلي :  .15
﴾ على أنه  اَي َفاَل يَِضلُّ َواَل َيشقَى  فََمِن اتهبََع هُدَ  ﴿  يدل قوله تعالى : 

 ل به . من واجبات المسلم نحو القرآن الكريم العم
 

 يلي : أو ) خطأ ( فيماضع كلمة ) صح (   .16
قرأ ا: " يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة :  ملسو هيلع هللا ىلصيدل قول النبي 

واصعد ، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة ، حتى يقرأ آخر شيء معه " ، 
 مه . يعلتو نه من واجبات المسلم نحو القرآن حفظهأ

 

 ضع كلمة ) صح ( أو ) خطأ ( فيما يلي :  .17
 لكية .برعاية م اشهريً تعقد المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم 

 

عدم مس القرآن الكريم إال طاهراً يدل على واجب المسلم نحو القرآن   .18
 الكريم وهو : 

 

التفكر باآليات ومراد هللا فيها ، واالتعاظ بما فيها من قصص وأمثال   .19
 نحو القرآن الكريم وهو :  يدل على واجب المسلم

 

  :  أصل صالح األعمال وقبولها عند هللا تعالى هو  .20

م سلوك الفرد وتجعله حريصً   .21  عة هللاعلى طا امن التوجيهات التي تقو 
 بتعاد عن معصيته هي : واال

 

ْن َجاَهَداَك َعلَى  أَْن تُْشِرَك الصحابي الذي نزل فيه قوله تعالى : ﴿َوإِ   .22
 ﴾ هو : بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فَاَل تُِطْعُهَما

 

بُنَيه أَقِِم  امن التوجيهات الدعوية التي يدل عليها قوله تعالى : ﴿يَ   .23
ا أََصابََك﴾ ، الصهالةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَى مَ 

 هو قوله تعالى : 
 

 

 
 

 مأل الجدول اآلتي بما يناسبه : ا . 24

 التوجيه  نوع التوجيه النص 

إن أنكر األصوات  صوتكمن  واغضض}  -أ
 { لصوت الحمير

  

خردل فتكن ل حبة من إنها إن تك مثقا}  -ب
في صخرة أو في السموات أو في األرض يأت 

 {بها هللا 
  

وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس }  -ج 
ما في الدنيا لك به علم فال تطعهما وصاحبه

 {معروفا 
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 التي تدل عليها النصوص اآلتية : عتبارات والضوابط الشرعية ما اال - 25

  االعتبار لتنظيم األولويات النص 

  : " عليكم من العمل ما تطيقون " . ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا قال ر -أ

  .العابد كفضلي على أدناكم "  : " فضل العالم على ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  -ب

  .حرص على ما ينفعك " ا: "  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  -ج 

 
 

 اآلتية : ما المهارة من مهارات تنظيم األولويات التي يدل عليها كل نص من النصوص  - 26

  لتنظيم األولويات المهارة النص 

ْنَساُن َعلَى نَْفِسِه بَ  -أ   : ِصيَرةٌ﴾ قال تعالى : ﴿بَِل اأْلِ

لعليا ، وابدأ بمن تعول : أمك المعطي هي ا: " يد  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  -ب
 : وأباك أختك و أخاك ..."

 

ن يَْمِشي َسِويًّ قال تعالى :  ﴿أَفَ  -ج  ا َعَلى  َمن يَْمِشي ُمِكبًّا َعلَى  َوْجِهِه أَْهَدى  أَمه
ْستَِقيٍم﴾  : ِصَراٍط مُّ

 

 

 
 ل عليها العبارات اآلتية : الشرعية التي تدعتبارات والضوابط ما اال -27

  االعتبار لتنظيم األولويات النص 

  تقديم النافلة على المباح : -أ

قلياًل لذي يستطيع المسلم االستمرار فيه وإن كان تقديم العمل الدائم ا  -ب
 : على العمل المنقطع

 

مصلحة  تقديم العمل الذي يحقق المصالح العامة على العمل الذي يحقق -ج 
 وال يتعدى نفعه لآلخرين :شخصية 

 

  يقدم العمل المهم المستعجل على غيره من األعمال : -د

 
 

 امأل الفراغ بما يناسبه فيما يلي : -28

 الجواب النص 

وله صلى هللا عليه وسلم: )).... وكونوا عباَد هللا إخوانًا(( تبين عالقة ق -أ
 السنه  بالقرآن فقد جاءت السنة  :

 

ِ َعلَى النهاِس عالقة السنة النبوية بالقرآن من خالل :  -ب قال تعالى: } َوّلِِله
َسبِياًل ۚ { / مع قول رسول هللا: ))ُخذوا عن ي ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستََطاَع إِلَْيِه 

 :مناسككم(( 
 

تبين عالقة السنه  بالقرآن فقد ،  كل ذي ناب من السباعأكل م يتحر -ج 
 جاءت السنة  :
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 :لنبوية واجب المسلم تجاه السنة اما  -29
 

  - أ

  - ب

  - ج 

  - د

 
 

 امأل الفراغ بما يناسبه فيما يلي : -30

 الجواب السؤال

 
 
 
 
 لساعة الكبرى بترتيب الكتاب :عدد عالمات ا -أ
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
من  عالمات الساعة الصغرى التي وقعت بعد وفاة النبي صلى هللا عليه  -ب

 وهي : قع تغير في السنن االجتماعيةتو سوسلم أ
 
 
 

 

 
 

 األسئلة ( ) انتهت  
 

 لكم بالتوفيق والسداد   نامع تمنيات
 
 

  




