
 

 

                   اليوم :                               األولالفصل الدراسي                             الطالب :              اسم

20    /       /    التاريخ :                             لنهائياختبار التقويم االثاني الثانوي األدبي                           الصف :  

               مدة االختبار:                               :العلوم اإلسالميةالمبحثأ /ب                                            الشعبة:

 

السؤال األول: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :                                                       5عالمات        

                 

م في اكتشاف المعرفة والوصول إليها باستخدام األدوات الموضوعية المتاحة التي ال تتأثر أسلوب منظ  . 1 

 هو : بذاتية الباحث ومشاعره

 دليل المالحظة . د                        دليل االستنباط. ج            الدليل النقلي . ب                    أ. البحث العلمي  

 

كل ما يتصف به اإلنسان من صفات تجعله محل تقدير واحترام بين الناس وينال بها األجر العظيم من  .2

 هي: هللا

 األخالق. د                        اإليمان. ج                  العبادة . ب                          أ. التدريب 

 شرابهرسول هللا :" من لم يدع شهادة الزور والعمل به فليس هلل حاجة في أن يدع طعامه ويدل قول  .3

 :على أهمية األخالق في "

 الفوز بالجنة . األحكام الشرعية                   د. ج                        العبادات  .ب   اإليمان                 أ. 

 

 كان الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان قائد فتح شمال فلسطين  في عهد الخليفة الراشد  : .4
 أبو بكر الصديق     ب. عمر بن الخطاب        ج. علي بن أبي طالب            د. عثمان بن عفان .أ

 

صلى هللا عليه  الذي يدل عليه قوله مع ذوي اإلعاقة صلى هللا عليه وسلم تعامل الرسول.من صور _5

 ".:"ملعون من كمه أعمى عن الطريقوسلم 

 . تقبلهم والتحذير من إيذائهم  د.      تبشيرهم باألجر والثواب  ج.     عاة مشاعرهم رامب.     قضاء حوائجهم والدعاء لهمأ. 

على:ناسبات األفراح واالحزان تطلق داخل المنزل أو خارجة أو الدواوين وم .الجلسات األسرية 6     

 أ_ المجالس االجتماعية          ب_المجالس العلمية       ج_مجالس العمل             د_المجالس التعبدية 

.مكتشف الدورة الدموية وتشريح القلب هو:7  

د_ابن رشد  أ_ ابن سينا                             ب_جابر بن حيان                     ج_ابن النفيس                              

40العالمة :        /           ( 4( ، علًما بأن عدد الصفحات ) 4أجب على جميع األسئلة وعددها )  



 

 

 : يسمى سم بها المجتمع المسلموالقيم التي يت   المبادئجموعة .م8

 التفكير اإليجابي .الهوية اإلسالمية                           د. ج  تزكية النفس          . ب أ. اإلقناع                 

 .مكتشف علم البصريات هو العالم المسلم :9
 ب. ابن سينا              ج. جابر بن حي ان                        د. ابن الهيثم      أ. ابن النفيس           

 .تعتبر حلقات العلم في المسجد  صورة من صور المجالس : 10

 االجتماعية           ب. العلمية            ج. مجالس العمل               د. الجلسات األسرية   .أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 السؤال الثاني: اذكر مثاالً واحداً على كل مما يلي:                                                                  9 عالمات

....................................._أثر اإلعالم في نشر ثقافة الحوار ......................................................................1  

...................._آثار تزكية النفس ...........................................................................................................2  

...................................................................._مثال على الذم والمدح في القرآن الكريم................................3  

........_العبر المستفادة من قصة "مريم عليها السالم" .................................................................................4  

..............................................................................._ أسباب تراجع المسلمين في أدائهم الحضاري...........5  

......_مثاالً من حياة الصحابة رضي هللا عنهم يدل على االنفتاح ......................................................................6  

................................................................................................_المجال المعنوي للحضارة اإلسالمية. .......7  

.........._مسؤولية الدولة في رعاية كبار السن ..........................................................................................8  

سالمية................................................................................................................._من مقومات الهوية اإل9  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ً :                                                                               3 عالمات        السؤال الثالث : علل كل مما يلي تعليالً وافيا

_نهى النبي عن إيذاء المذنبين . 1  

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

_من اآلداب بعد األحالم أال يرويها ألحد .2  

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

_ دعا اإلسالم إلى المزيد من بر الوالدين عند كبرهما .3  

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  



 

 

 

 السؤال الرابع : استنبط األدلة الشرعية التالية:                                                                        6عالمات

 أ_استخرج من النصوص الشرعية التالية آداب المجالس التي يجب على اإلنسان التحلي بها : 

_قال رسول هللا صلى هللا عليه وسم : "إياكم والجلوس في الطرقات ". 1  

_قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إلية فهو أحق به " 2  

_قال هللا تعالى : "يـأيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها "3  

 

 ب_ استخرج من النصوص الشرعية التالية آداب بعد الرؤيا : 

  صلى هللا عليه وسلم : " إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من هللا، فليحمد هللا عليها ،وليحدث بها "_قال رسول هللا1

_ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ،وال يخبر إال من يحب ". 2  

 

 ج_استخرج من النصوص الشرعية التالية الدروس المستفادة من قصة أصحاب الغار: 

_قال هللا تعالى: " وما أمروا إال ليعبدوا هللا مخلصين له الدين "1  

_قال هللا تعالى : " أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء"  2  

_قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يقول هللا تعالى"أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه " 3  

ا إال إياه وبالوالدين إحسانا "_ قال هللا تعالى : " وقضى ربك أال تعبدو4  

_ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "ورجل  طلبته إمرأه ذات منصب وجمال فقال إني أخاف هللا " 5  

 

 و_استخرج من النصوص الشرعية التالية  وسائل تزكية النفس :  

افترضت" _قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 1  

_قال هللا تعالى :" إن في خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألولى األلباب "2  

 

 

 

 

 



 

 

 

عالمات4أكمل الجدول اآلتي بما يناسبه  :                                                               4السؤال الخامس :  

 أ_توالت إنجازات معاوية بن أبي سفيان رضي اله عنه ، اذكر العصر /العهد الذي كان في كل  مما يلي 

 المشاركة في غزوة تبوك     

 حرب المرتدين          

 إنشاء الدواوين والرسائل  

 واليته للشام كلها        

 فتح بيت المقدس        

                

عالمات5ب_اكتب اسم الصحابي المقصود في كل من األحاديث الشريفه في الجدول التالي :                      

الصحابي المقصود                     حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم                 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " إن من روح القدس  

عن رسول هللا "  ال يزال يؤيدك ما نافحت  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اللهم اجعله هادياً  

 مهدياً واهد به" 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :"أقضى أمتي ......" 

 قال رسول : لقد اوتيت مزماراً من مزامير آل داود"  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "اللهم فقة في الدين  

 وعلمه التأويل " 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خير" رجالتنا ...." 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " خير فرساننا..." 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " من سره أن يقرأ  

، فليقرأه من ابن ام ..." القرآن غضاً كما أنزل  

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "أقرؤهم لكتاب هللا "  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :"أعلمهم بالحالل  

 والحرام "

 

 



 

 

عالمات 7السؤال السادس :اجب عما يلي:                                                                                  

ع(2ج_اعتنت الحضارة اإلسالمية بالعلم والمعرفة ، وضح ذلك )  

ع( 2د_ اذكر أسلوب من أساليب الرسول بالتعامل مع ذوي االعاقة مع التوضيح )  

     ع(3هــ_دعا اإلسالم من التخفيف عن كبار السن ورفع الحرج عنهم ،وضح ذلك  )


