
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الجنوبية  األغوار مديرية التربية والتعليم للواء 

 مدرسة المزرعة الثانوية للبنين 

 الزمن: ساعة ونصف          2018/2019 األولامتحان نهاية الفصل الدراسي 

 م 2019 /1/   9 ربعاء  االاليوم والتاريخ:                                    اإلسالميةالمبحث: العلوم 

 (  40العالمة الكلية)       /                              االسم:                           

( واإلجابة على  2(، وعدد الصفحات )3: أجب عن جميع األسئلة اآلتية وعددها)* مالحظة

 نفس الورقة. 

 عالمات(  10)                                                                            : األولالسؤال 

 اآلتية كل تعريف من التعريفات  أمامالمناسب في الفراغ  ضع المصطلحأ(

هللا تعالى واالبتعاد عن   بأوامروتقدير تعاليمه وذلك بالعمل  اإلسالم    أحكام إجالل -1

 نواهيه......................... 

من   واألشياء والناس   اآلخرين  تجاه تجاه نفسه  اإلنسان فطر عليه  إنسانيشعور -2

 حوله.......................... 

 ... ..................................بواجباته وأدوارهالقيام   إلى نحو المبادرة لإلنسان دافع ذاتي  -3

 ومسؤولياته في هذا الكون........................  اإلنسان ستثمار الوقت لتحقيق دور حسن أ -4

 

 ؟وضح ذلك العالمية  اإلسالمين خصائص التشريع مب( 

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

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

 عالمة(  20)                                                                             السؤال الثاني:

 اآلتية. التي تشتمل عليها كل من النصوص  بين صورة الحب أ(

  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :"إن هللا تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجاللي؟  -1

 ظلي"..........................................  إال في ظلي يوم ال ظل  أظلهم اليوم 



 

 

  أحب الناس  أي فقلت  فأتيته ذات السالل بعثه على جيش   النبي  إن عن عمرو بن العاص -2

 ؟ قال "عائشة".............................. إليك

 

 من سمات الشخصية المبدعة  أربعا  اذكرب(

1- .................................................2- .................................................. 

3-.................................................4- ................................................... 

 : واحدا على كل من  اعط مثال ج( 

 ............................... تحفظ امن المجتمع............................................  أعمال-1

 سلوك صحي يتحلى به المسلم في لباسه........................................................... -2

 عالمات(  10)                                                                            السؤال الثالث:

َنا َعَلْيِهْم َأِن اقْ تُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوا ِمْن ِدََيرُِكْم َما فَ َعُلوُه    الى:"أ( بين وجه الداللة في قوله تع َوَلْو َأَّنا َكتَ ب ْ
ُهمْ   "............................................................................................ ِإَّلا قَِليٌل ِمن ْ

 : يأتيالفراغ بما يناسبه   امألب( 

 النووي في قرية.......................... عام..........................  اإلمام ولد  -1

 من كتب في لغة الفقه في كتابه.................................  أولالنووي  اإلمام -2

من مؤلفاته في  من مؤلفات النووي في الحديث................................... و-3

 الفقه................................ 

 علم العمران البشري.............................   أومن هو مؤسس علم االجتماع -4

 

 

 

 األسئلة انتهت 

 داعيا لكم بكل خير 

 معلم المادة: اشرف العجالين 


