
 

 

 

 م 2022/  2021امتحان نهاية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

التاريخ :                  التربية اإلسالمية للصف العاشرلمادة االسم : .....................................        

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

 ...................  الصف والشعبة :..........................                                                               الزمن :...............

 (ة عالم 16السؤال األول:   )

 أكملي قوله تعالى :

 -------------------------------------------------------------------------------------------------)وكذلك جعلناكم

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ملون(عما يع

 ما معنى الكلمات التالية: 

 :____________________ أمة وسطا:_______________             ينقلب على عقبيه

 

 

 

عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))ليس المؤمن بالطعان، وال اللعان، وال الفاحش، وال  

 ( البذيء

 : دراستك لحديث حفظ اللسان اجب عما يليمن خالل 

 : عرف براوي الحديث

 ___________________________________________________ 

 وضح مفهوم حفظ اللسان 

 ___________________________________________________ 

 ______________ _________________________ لنهي الوارد في حديث )حفظ اللسان ( نهي عام يشمل :

 

 

 

 



 

 

 (  عالمات 10:)السؤال الثاني 

 : وضح معنى كل مما يأتي

 : الدعاء

 : االيمان

 :حفظ الدين

 :القرض

 :  الغلو والتشدد

 

 

 ( مة عال 16)ثالث السؤال ال

 (  عالمات 10أكملي الفراغ بالعبارة المناسبة: :)  -1

 --------------------------------------------:هو التشدد في القيام باألعمال والواجبات  -أ

 -----------------------------------------------------------------من أهمية الدين في حياة الفرد والمجتمع : -ب

 ----------------------في الرأي ما لم يخالف حكما شرعيا مظهر من مظاهر : االختالفتجنب تكفير المسلم وقبول  -ج

 -----------------------------------------------------الدعاء على اآلخرين بالطرد من رحمة هللا يعني : -د

 _______________________________شرع اإلسالم القرض لحكم كثيرة منها  -ه

 -------------------------------------------:( سواء) ابي إلطالق مبادرة كلمة األثر االيج -و

 :_________________________ من الشروط التي اعتمدها البخاري رحمه هللا  في صحيحة -ح

 __________________ ،  _________________من المعالم الرئيسية التي يشتمل عليها المسجد األقصى المبارك  -م

 ____________________ ،   __________________من أركان عقد البيع -ل

 _________________________ ،  ___________________من اإلضرار المترتبة على الربا -ي

 

 (  عالمات 4:  )علل ما يأتي -2

. استحباب توثيق عقد القرض بوسائل التوثيق المتعددة

 _________________________________________________ 

 :  ________________________________ سميت سورة البقرة بهذا االسم

 :_______________________________________ سبب إطالق رسالة عمان

 :_________________________________ ُعد اإلحسان من أعلى مراتب الدين

 



 

 

 ( عالمتان:)عناية بالقدس بالعند األمويوضح مظاهر ال -3

 ______________________________________________________________________ 

 

 ( عالمات 10:)السؤال الرابع

 ( عالمتان). اذكر اثنين من إشكال العنف ضد المرأة1- 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

 

 

 )عالمتان( . استنباط األحكام الشرعيةعدد اثنين من مصادر 2- 

1.  ____________________ 

2.  ____________________ 

 

 

 : )عالمتان( صحح العبارات التالية -3

 . نشأ علم أصول الفقه في نهاية القرن الثالث الهجري

 ___________________________________________________ 

 .يظهر عليها من إعمال اإلسالم مرتبة تختص بجوارح العبد دون ما

 ___________________________________________________ 

 

 

 .: )عالمتان( من األعذار المبيحة لإلفطار في شهر رمضان -4 

•  ______________________________ 

•  ______________________________ 

 

 

 

 المنهجية التي اتبعها صحيح بخاري بصحيحة  من-5

•  ___________________________ 

•  ___________________________ 


