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أكاديمية السلط                                                                                                            

            Salt Academy 

م9201  \  1820لعام ول اإلسالمية للفصل الدراسي ال  تربية في مادة ال  نهائياالمتحان ال    

العالمة                                + األدبي                      (   ب+  أ) ي العلمي األول الثانوالصف والشعبة:   

مدة االمتحان : حصة دراسية          هـ     1440  \  ربيع الثاني \  29        م    9201 \ 1 \6   حدالتاريخ : يوم األ   

   . (   4( , علما بأن عدد الصفحات )  6 ملحوظة : أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها )             
===   ======================================================================

              

                                                      

 عالمات  ( 5)    ية  :اآلت ما يوافق األفكار ) القرآن والسنة (النصوص الشرعية اكتب مما تحفظ من  أ ( 

 (2) . المسلم يبتعد عن التطفيف في المكيال والميزان .1

 (1) .لألم منزلة عظيمة في اإلسالم . 2

ثاَلً أَْصَحاَب اْلقَْريَِة إِْذ َجاءَها اكتب مما تحفظ من سورة يس من قوله تعالى :"   ب(   َواْضِرْب لَُهم مَّ

 (2)  ".إِنَّا إِلَْيُكْم لَُمْرَسلُون قَالُوا َربُّنَا يَْعلَمُ ......   .. " إلى قوله تعالى  :"اْلُمْرَسلُوَن 

 

 عالمات ( 7)           اتلو اآليات الكريمة اآلتية تالوة سليمة ثم أجب عما يليها من األسئلة :ج(  

ُل عَ قال تعالى :"  ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ بِاْلَجنَِّة الَّتِي ُكنتُْم   ِشُرواَوأَبْ لَْيِهُم اْلَماَلئَِكةُ أََّلَّ تََخافُوا َوََّل تَْحَزنُوا إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربُّنَا َّللاَّ

ْنيَانَْحُن أَْوِليَاُؤُكْم فِي اْلَحيَاِة  *تُوَعُدوَن  نْ نُ  *َما تَدَُّعوَن  َولَُكْم فِيَها أَنفُُسُكمْ َولَُكْم فِيَها َما تَْشتَِهي اآْلِخَرِة َوفِي  الدُّ َغفُوٍر   ُزًَّل م ِ

ِحيمٍ  ِ َوَعِمَل  * رَّ مَّن َدَعا ِإلَى َّللاَّ َوََّل تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َوََّل السَّي ِئَةُ اْدفَْع    *إِنَّنِي ِمَن اْلُمْسِلِميَن  َصاِلًحا َوقَالَ َوَمْن أَْحَسُن قَْوًَّل م ِ

  *َوَما يُلَقَّاَها إَِّلَّ الَِّذيَن َصبَُروا َوَما يُلَقَّاَها إَِّلَّ ذُو َحظ ٍ َعِظيٍم  *َداَوةٌ َكأَنَّهُ َوِليٌّ َحِميٌم َوبَْينَهُ عَ  بَْينَكَ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن فَِإذَا الَِّذي 

    االتية : معاني المفردات والتراكيببّين   . 1

 ولٌي حميم   -تد عون                           -   

ْن في قوله تعالى :"  يةداللة الفاصلة القرآناستنتج  . 2 ِحيمٍ نُُزًَّل م ِ  ".   َغفُوٍر رَّ

 من اآليات الكريمة اآلتية . الدنيا واآلخرةعلى العبد في  أثر اَّلستقامة. وضح 3

 ..". ...إِالا الاِذيَن َصبَُروا  يُلَقَّاَهاَوَما فيما ُخّط تحته من قوله تعالى :"  ما عائد الضمير. 4

 ا.منه اذكر اثنتين،صفاتلذلك يجب عليهم االتصاف بعدة منزلة عظيمة بين الناس  اةالدع منح هللا تعالى.5

 .  لكل ما ُخّط تحته في اآليات الكريمة السابقة حكم التالوة المناسباكتب د( 

( ةعالم  21)   لسؤال األول :ا  
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عالمات ( 3)                                           بي ن الحكم الشرعي لكل مما يلي :          ( أ    

ثم قام الورثة بتنفيذ الوصية لكن روند رفضت  . وّصت إسراء بمبلغ من المال لصديقتها روند1 

 قبوله . 

. اشترت سيرين جهاز حاسوب من صديقتها منار واتفقت معها على أن تقّسط لها ثمنه مع زيادة 2

.ع األقساط إن تأخرت في دفمعلومة   

عندما أَشكل عليها مسألة في  -بقيامها ركعتين في جوف الليل  - إلى هللا تعالى  توّسلت تسنيم. 3

 االمتحان . 

المناسبة لكل جريمة من الجرائم اذكر العقوبة فرض اإلسالم عقوبات رادعة عادلة للجرائم،   ب(

عالمات (3)                                                  اآلتية :                                                

. ألقى شخص النفايات في الشارع من نافذة السيارة .1  

. سرق شخص سيارة كانت أمام محال تجاري .2  

       . قام شاب بقطع يد شخص أثناء مشاجرة حصلت بينهما . 3

 

                                             

 (عالمات 3):                              مخطوط تحتها وضح مفهوم كل من المصطلحات الأ ( 

 .  وحّث عليها  الوصية شرع اإلسالم. 1 

 .    من العقود التي شرعها اإلسالم تسهيال على الناس  اَّلستصناععقد .   2 

 .  العقيدة اإلسالميةاألساس الذي يُبنى عليه الدين . 3 

 

 ( )عالمتانأخطاء:                ناقد متميّز،اقرأالفقرة اآلية ثم استخرج ما فيها منأنت  ب(

مــن بتــب الســنة النبويــة بتــاب الموطــأ لصــاحبن انمــام أحمــد بــن حنبــل ، وقــد رتّبــن حســب 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالموضوعات الفقهية ، وقد احتوى على ثالثة آالف حديث من أحاديث المصطفى 

 

 (اتعالم 5 ) السؤال الثالث :
 

اتعالم  ( 6ؤال الثاني : ) الس   
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 (مات عال  7السؤال الرابع : )

 عالمات (4علل ما يلي تعليال وافيا:                                                       ) أ(    

 . إذا وصى األب ألحد الورثة ال تنفذ الوصية إال بموافقة جميع الورثة  . 1

 أجمعت األمة اإلسالمية على جواز البيع.. 2

 .رة .من األدلة على وجود هللا تعالى دليل الفط3

 .لم يُْعَن القصص القرآني بذكر أسماء األشخاص واألماكن   .4

 :كما في الجدول اآلتي يخص الوالدين واألبناءبينها فيما  وازن،الحقوقأمامك مجموعة من  (ب

                                                                                                                      ( عالمات3) 

 حقوق خاصة باألبناء حقوق خاصة بالوالدين الحقوق

   وجوب الطاعة فيما يرضي هللا

   التسمية باالسم الحسن

   الدعاء واالستغفار

 

 (عالمتان  ): خامس السؤال ال   

مة هناك صور عدة منهٌي عنها في التطفيف المعنوي ، عّدد اثنتين منها .               عال أ(  

 

  ب( يشترط لصحة بيع المرابحة شرطين ، اذبرهما .                                   عالمة 
  -------------------------------------------------------  

 ات(عالم 8  ): سادسالسؤال ال   

(عالمتان)        هات مثاال على بل مما يلي :                                               أ(  

.ثمرة من ثمرات بر الوالدين . 1  

.نتيجة من نتائج صلح الحديبية . 2  

.شبهة يثيرها الملحدون إلنكار وجود هللا تعالى . 3  

. أدبا من آداب الكسب المشروع للرزق. 4  
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      (عالمات6)                     ضع دائرة حول رمز انجابة الصحيحة في بل مما يلي :ب( 

:يعد تفسير ) جامع البيان ( البن جرير الطبري من أنواع التفسير . 1   

البالغيد. المأثور                   ج.            الموضوعيب. الفقهي                 أ.   

 

:من بتب السيرة النبوية بتاب ) زاد المعاد في هدي خير العباد ( لصاحبن العالم . 2  

الزمخشريد.                ابن اسحاقج.            ابن هشام ب.    ابن قّيم الجوزية أ.      

 

اَلةَ من التدابير الوقائية للوقوع في الجريمة المستنبط من قولن تعالى :" . 3 اَلةَ إِنَّ الصَّ َوأَقِِم الصَّ

:" هو تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاء َواْلُمنَكرِ   

فتح باب التوبةد.القضاء على أسباب الجريمة ج.    تهذيب النفس اإلنسانيةب.التناصح بالخير أ.   

 

: يذّبرنا مطلع سورة المطففين بنبي من أنبياء هللا تعالى هو . 4  

شعيب عليه السالمد.     نوح عليه السالمج.     موسى عليه السالمب.      عيسى عليه السالمأ.   

 

مثل :ينحصر تنفيذ العقوبات على الحابم أو من ينوب عنن . 5  

عامة الشعبد.      سلطة القضائيةج. ال        سلطة التنفيذيةب. ال     السلطة التشريعيةأ.   

 

6. حبم التالوة في المخطوط تحتن عند الوقف من قولن تعالى :" َّلَّ تُْغِن َعن ِي َشفَاَعتُُهمْ  َشْيئًا َوَّلَ 
:  "يُنِقذُوِن   

إظهار شفويد.                م بغنة إدغاج.               مد لينب.        مد عوضأ.   

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

" "  انتهـــــت السئلــــــة   

علمــة المـــادة :               إســـراء ســـليم الحيــــاريالم  


