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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 
 المملكة األردنية الهاشمية 
 وزارة التربية والتعليم 

 إدارة اإلمتحانات واإلختبارات 
 قسم اإلمتحانات العامة 

   2020امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  
   2:       00مدة االمتحان :                   المبحث: التربية االسالمية                

 2020اليوم والتاريخ :    /    /                           الفـــرع: جميع الفروع االكاديمية والمهنية 

 انقل الى دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز االجابة الصحيحة لها:                                  س: 

 : افعال الخير صدقةراوي حديث  (1

 علي بن ابي طالب -د  ابو هريرة -ج    سعد بن سهل  -ب  سهل بن سعد -أ

 : خالعته زوجتة عند النبي الصحابي الذي  (2

 ابو عبيدة -د  ثابت بن قيس -ج            ابو بكر  -ابو هريرة                 ب -أ

 :من التوجيهات  االعتدال والتوسط (3

 الدعوية -د           االخالقية -ج    االيمانية       -ب  االجتماعية -أ

 بالصحابي :قال تعالى " وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم " نزلت  (4

 عمار بن ياسر -د عثمان بن عفان -ج   سعد بن ابي وقاص -ب          طلحة  -أ

 " :اغضض معنى كلمة " (5

 االمارات -د  العالمات  -ج                    اخفض -ب        االيات  -أ

 :من االمثلة على الكبائر  (6

 عدم رد السالم  -د الغيبة والنميمة     -ج           لشرك باهللا-ب   مجالسة رفقاء السوء -أ

 :ماذا سمى القران العالمات واالمارات التي تقع قبل اليوم االخر7) 

 القارعة -د            لطامةا -ج                الحداثا  -ب                    االشراط  -أ

 :النعمة التي تكلم عنها حديث كل افعال الخير صدقة هي 8)

 السمع -د    البصر               -ج  العقل -ب            المفاصل -أ

 :" تميطمعنى كلمة "  9)

 تطيل -د                        تضع -ج           تترك -ب  بعد وتزيل ت -أ

 :  يكون فيها اعتراض على قدر هللا احد البدائل االتية تعتبر من االمور التي  (10 

 الخذالن -د            التدابر  -ج               التناجش  -ب         الحسد -أ

 لقبة النبي بالفاروق  : (11

 علي بن ابي طالب  -د     عثمان بن عفان  -ج            ابو بكر   -ب  عمر بن الخطاب  -أ

 المسجد النبوي   :( الصحابي الذي امر بتوسعه 12

 علي بن ابي طالب  -د عثمان بن عفان  -ج            ابو بكر   -ب  عمر بن الخطاب  -أ

 ( تزوج النبي من ابنتة عائشة  :13

 علي بن ابي طالب  -د عثمان بن عفان  -ج            ابو بكر   -ب  عمر بن الخطاب  -أ

 إعداد األستاذ علي الربابعة 
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 انات  :( طلب منه النبي ان ينام في فراشة لرد االم14

 علي بن ابي طالب  -د عثمان بن عفان  -ج            ابو بكر   -ب  عمر بن الخطاب  -أ

 تبرع بمالة كلة يوم العسرة ) غزوة تبوك( : (15

 علي بن ابي طالب  -د عثمان بن عفان  -ج            ابو بكر   -ب  عمر بن الخطاب  -أ

 ارسلة النبي الى مكة في صلح الحديبية  : (16

 علي بن ابي طالب  -د عثمان بن عفان  -ج            ابو بكر   -ب عمر بن الخطاب  -أ 

 اتخذ الدواوين وفتح القدس صلحا :  (17

 علي بن ابي طالب  -د عثمان بن عفان  -ج            ابو بكر   -ب عمر بن الخطاب  -أ

 هاجر ماشيا الى المدينة: (18

 علي بن ابي طالب  -د عثمان بن عفان  -ج            ابو بكر   -ب عمر بن الخطاب  -أ

 :الصحابي الذي اتخذ الشرطه هو   (19

 علي بن ابي طالب  -د عثمان بن عفان  -ج            ابو بكر   -ب  عمر بن الخطاب  -أ

 الصحابي الذي فتح ارمينية   :  (20

 بن ابي طالب علي  -د عثمان بن عفان  -ج            ابو بكر   -ب  عمر بن الخطاب  -أ    

 الواجب الذي تدل علية االية القرانية " ذلك ومن يعظم شعائر هللا ": (21

 تدبر القران  -د حفظ القران   -تعظيم القران          ج -ب  االستماع للقران   -أ

 الواجب الذي يدل علية الحديث النبوي " خيركم من تعلم القران وعلمة ": (22

 تدبر القران  -د حفظه وتعليمة   -تعظيم القران          ج -ب  االستماع للقران   -أ

 معنى كلمة " وهنا" في سورة لقمان : (23

 الحب  -د             الكرة    -قوة                      ج -ب             ضعفا   -أ

 :النص التالي من وثيقة المدينة " يهود بني عوف امة مع المؤمنين  " يدل على حق   (24

 التكافل االجتماعي  -د              المواطنة   -احترام سيادة الشرع                   ج -المساواة       ب -أ

 :اول ما بدأت العمولمه بدأت بالجانب           (25

 االجتماعي  -العسكري                   د  -ج                           السياسي -ب االقتصادي  -أ

 

 :معنى كلمة ) محقرات( الواردة في حديث النبي    (26

 المحرمات  -د              الكبائر  -صغائر المعاصي                    ج -المكروهات           ب -أ

 :الحديث الشريف الذي قال فية النبي صلوا كما رايتموني اصلي يدل على عالقة السنة بالقران من حيث انها  (27

 الشيء مما ذكر –د      مستقلة باحام  -مؤكدة لما جاء في القران     ج -مبينة ومفصلة  لما جاء في القران  ب-أ

 تزوج النبي من ابنتة حفصة  : (28

 علي بن ابي طالب  -د       عثمان بن عفان  -ج            ابو بكر   -ب  عمر بن الخطاب  -أ
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 فتح خيبر   :الصحابي الذي  (29

 علي بن ابي طالب  -عثمان بن عفان      د -ج            ابو بكر   -ب  عمر بن الخطاب  -أ

 واحدة من االتية من عالمات الساعة الكبرى  : (30

 اضاعة االمانة -د      الدخان        -ج            انشقاق القمر    -ب  بعثة النبي  -أ

 واحدة من االتية من عالمات الساعة الصغرى   : (31

 الدجال  -د       كثرة الزالزل  -ج           نار تخرج من اليمن    -ب  الدابة   -أ 

 الشفاعة الكبرى تحدث بعد  : (32

 النفخة الثانية   -د المرور على الصراط    -ج            الحشر    -ب  النفخة االولى  -أ

 هاجر ماشيا الى المدينة: (33

 علي بن ابي طالب  -د عثمان بن عفان  -ج            ابو بكر   -ب  عمر بن الخطاب  -أ

 واحد من البدائل االتية يعد مثال على الحقوق السياسية (34

 حق التدين -د     حق التملك  -ج  حرية الراي  -ب واالنتخابحق الترشح  -أ

 :احتالل بالد المسلمين وبث الفرقة واالختالف يعتبر من مظاهر الهيمنة   (35

 .الداخلية -د                      االجتماعية -ج            الثقافية   -ب              العسكرية والسياسيه  -أ

 :تاسست مؤسسه ال البيت للفكر االسالمي  عام  في اي (36

 1972 -د                       1982 -ج  1971 -ب              1981-أ

 :التخدير الجراء العمليات الجراحية يعتبر مثال على    (37

 االساسيات  -د                      الحاجيات  -ج           التحسينيات  -ب الضروريات           -أ

 :حة الجمع بين الصلوات للمسافر يعتبر مثال على   ابا (38

 االساسيات  -د                      الحاجيات  -ج           التحسينيات  -ب الضروريات           -أ

 :تحريم السرقة  يعتبر مثال على    (39

 االساسيات  -د                      الحاجيات  -ج           التحسينيات  -ب الضروريات           -أ

 :لبس المالبس الساترة الجميلة  يعتبر مثال على    (40

 االساسيات  -د                      الحاجيات  -ج           التحسينيات  -ب الضروريات           -أ

 :االعجاز المتعلق بالفاظ القران ونظمة هو اعجاز (41

 العلمي -ج          التشريعي -ب البياني          -أ

 االعجاز في قولة تعالى " الم غلبت الروم في ادنى االرض " هو (42

 العلمي -ج          التشريعي -ب البياني          -أ

 

 :انشاء المراكز الصحية والمستشفيات العالجية يعتبر من الصور الحديثة للجهاد بـــــ (43

 بالكلمة -ج         بالمال -ب بالنفس         -أ

 

 :اعلى انواع الجهاد  هو الجهاد بـــ (44

 بالكلمة -ج         بالمال -ب بالنفس         -أ

 

 :واحدة من البدائل االتية تعتبر من الوسائل لمحاربة التكفير (45

 التفرقة المذهبية -ج         الجهل -ب عدم الخوض في نوايا الناس          -أ
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 :بتكفير غيرة من المسلمينما حكم من يقوم  (46

 حرام -ج         مباح-ب مكروة        -أ

 :المصطلح الذي يطلق على العالم المتخصص الذي يبن االحكام هو (47

 المفتى به -ج         المستفتي -ب المفتي       -أ

 

 :من االسباب الخارجية لتراجع الدور الحضاري (48

 الهيمنة االقتصادية -ج         انتشار الفرقة -ب سيطرة الحياة المادية        -أ

 

 :احدى البدائل االتية مثال على جانب معنوي للحضارة (49

 القوانين  -ج         العمارة -ب االتصاالت        -أ

 

 :استثمر النبي مهاراته في الشعر (50

 الفرزدق -ج        حسان بن ثابت -ب سعد بن ابي وقاص         -أ

 

 :لليمن قاضيا  لمهارتة في القضاءارسلة النبي  (51

 عمر بن الخطاب -ج        ابو بكر -ب ابو موسى االشعري        -أ

 

 :ارسلة النبي للمدينة لنشر االسالم لمهارتة في اقناع الناس (52

 مصعب بن عمير -ج         عثمان بن عفان  -ب ابو عبيدة         -أ

 

 :االنتخاب من االثار االيجابية للعولمةحرية التعبير عن الراي وحرية  (53

 االجتماعية -ج        االقتصادية -ب السياسية         -أ

 

 :وضع شعوب العالم في قوالب فكرية وتهميش الثقافات االخرى تعتبر من سلبيات العولمة (54

 السياسية -ج         االقتصادية -ب الفكرية والعلمية     -أ

 

 تضييع االمانه ويقصد بها ؟من عالمات الساعة  (55

 انتشار الغيبة -انتشار الكذب     ج -اسناد االمور لغير اهلها      ب -أ

 

 تدل االية الكريمة "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب" تدل على حق المراه في؟ (56

 التعليم  -حرية التصرف في مالها           ج -النفقة             ب -أ
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 بين صحة كل مما يلي مبينا نوع الطالق الواقع

 ؟طلق عيسى حنان وأراد إرجاعها بعد مرور شهرين ونصف علماً أنها ال تحيض   -1

 

 ( أشهر علماً أنها ال تحيض.4طلق عيسى حنان وأراد إرجاعها بعد مرور ) -2

 

 أراد عيسى إرجاع حنان إلى عصمته بعد مرور شهرين علماً أنه طالقها قبل طلقتين.  -3

 

 ( أسابيع بدون عقد  علماً أنها غير مدخول بها. 7أراد عيسى إرجاع حنان إلى عصمته بعد مرور) -4

 

قها من قبل ( أشهر على طالقها علماً أنها حامل ولم تلد وأنه طل7أراد عيسى إرجاع حنان إلى عصمته بعد مرور ) -5

 طلقة واحدة 

 بين هل يجوز للزوجة الرفض في الحاالت اآلتية وبين نوع الطالق

 رفضت حنان الرجوع الى عيسى الذي طلقها وأراد إرجاعها بعد مرور شهر علماً انه لم يطلقها  من قبل .   -1

 

 ( حيضات علماً انه طلقها من قبل طلقة .3رفضت حنان الرجوع إلى عيسى بعد مرور) -2

 

 

 رفضت حنان الرجوع إلى عيسى الذي طلقها وأراد إرجاعها بعد مرور أسبوع علماً أن طلقها من  قبل طلقتين.  -3

 

 ( أشهر فرفضت .6طلق عيسى حنان  الطلقة الثانية وأراد إرجاعها بعد مرور ) -4

 

 رفضت حنان الرجوع إلى عيسى الذي طلقها وأراد إرجاعها بعد انتهاء العدة . -5

 

 بما تحكم بالحاالت االتية مبررا اجابتك؟ س( لو كنت قاضيا

 * رفعت حنان قضية تفريق لعدم قدرة زوجها عيسى على االنفاق الذي ثبت انه معسر الحال قبل  الدخول؟

 

 * رفعت حنان قضية تفرق بسبب غيبة زوجها سنتان علما انه ترك لها مال تنفق منه؟

 

 ر الحكمان ان االساءة كلها من الزوج؟* رفعت حنان قضية تفريق بسبب الشقاق والنزاع وقر

 

 * رفعت حنان قضية تفريق بسبب الهجر الن زوجها هجرها لمدة شهرين؟

 

 * رفع عيسى قضية تفريق بسبب العيوب علما انه كان على علم بالعيب عند العقد؟
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 * رفعت حنان قضية تفريق بسبب العيوب علما انها لم تكن على علم بالعيب عند العقد ؟

 

 رضيت حنان الرجوع لزوجها الذي طلقها ثالثا اكراما الهلها واوالدها؟ *

 

 * رفعت حنان قضية تفريق على زوجها الذي حكم علية بالحبس لثالث سنوات بعد مرور شهر من حبسه؟

 

 

 

 

 :العبارة غير الصحيحه في ما ياتي خطأ امام  بجانب العبارة الصحيح و اشارة ضع اشارة صح •

 ( أيام .9( اشهر و )10)     ( تزوجت حنان بعد وفاة زوجها ب )

 )     ( تزوجت حنان بعد مرور أسبوع على طالقها من زوجها األول الذي لم يدخل بها.

 )     ( خرجت حنان للذهاب للعمل في فترة الحداد وباتت في بيت أهلها. 

 عويض مالي من القاضي ألن زوجها طلقها تعسفياً. )     ( طلبت حنان ت

 ؟قضائي)     ( فرق القاضي بين عيسى وحنان مباشرة بعد رفع حنان قضية خلع 

 ؟الشفاعة الكبرى تحدث بعد العرض والحساب )     ( 

 ؟صالة الجمعة مستحبة على كل مسلم قادر)     ( 

 ؟الجمعةيكرة البيع والشراء بعد اذان )     ( 

 ؟من يتهاون في صاله الجمعه يطبع هللا على قلبة ويكن من الغافلين)     ( 

 ؟التحسينات هي االخذ بما يليق من محاسن العادات ومكارم االخالق )     ( 

 ؟عند تعارض حفظ الدين مع حفظ النفس يقدم حفظ النفس)     ( 

 البحث وطلب العلم من وسائل حفظ العقل؟)     ( 

 ؟ حق طلب التفريق بين الزوجين بسبب العيوب قبل العقد ثابت لكال الزوجين  ( )     

 ؟يجب الجهاد في حالة النفير العام  )     ( 

 ؟الجهاد ضرورة من ضروريات الحياه النه يحمي االوطان )     ( 

 ؟ يعد االعتداء على المنشات الحكومية في بالد غير اسالمية عمال جهاديا )     (

 ؟ من مبادئ عالمية  االسالم  االعتراف بحقوق االخرين  )     (

 ؟االثار الناتجة عن العولمة سلبية جميعها )     ( 


