
 

 

 

 الفصل األول :الطالبة / اسم الطالب

 االمتحان األول

 م 2022– م 2021لعام 

 حصة واحدةالزمن :

 2021/    /      التاريخ: سالميةالتربية اإلالمبحث:

 40العالمة: ب + أ الشعبة:         ي       وثاني ثانالالصف:

 (عالمة 40)             الخيارات المتعددة.ين السؤال األول:ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة من ب

ه رضالالي ع عسص .راوي حديث:))كل سالالالمم من الساع عهيص صالالد ة(( لو الصالالحابي الجهيله يبو لريرة1

 :لههجرةه لذه العبارة )57(و د يسهم في السسة السابعة لهبعثةه وتوفي عام 

 حيحةأ.صحيحة                                           ب.غير ص

.من األدلة عهم توجيص المسالالالالهمين لاعل الصالالالالد ات بمختها يسواعهاه ين كهمة )صالالالالد ة( في حديث يبي 2

   لريرة:))كل سالمم من الساع عهيص صد ة(( جاءت:

 محددة بصدقة المال.د                  ج.نكرة                     ب.مقيدة بالطيبة             أ.معرفة 

 باليوم اآلخره والتي يستشعر بسببها المؤمن عدل ع تعالم يوم القيامة: من آثار اإليمان.3

           ب.عدم التعلق بالدنيا وطلب ملذاتها                              .استقامة اإلنسان وانضباط سلوكهأ

 ة في قلب المؤمنتحقق الطمأنين.د                                ج.إيمانه بما أعد هللا له من النعيم

 واحدة من األمور اآلتية تعصم المسهم من فتسة الدجال:.4

 تهرب.الحرص على مقابلته ومحاو          أ.قراءة فواتح سورة البقرة                            

 د.التعوذ باهلل من فتنته قبل التسلم في الصالة        ج.اإلكثار من القراءة عنه                               

 :الساعةه كهمة ترد في القرآن بمعسم.5

     ب.اسم من أسماء اليوم اآلخر                  أ.الظواهر واألحداث التي تقع قبل يوم القيامة  

 اآلخرد.أحداث اليوم                                            ج.العالمات الكبرى فقط

 :.عالمة من عالمات الساعة الكبرىه تعتبر تغيرا في السسن الكوسية6

 عودة أرض العرب مروجا      ب.                                                      كثرة الزالزلأ.

 د.طلوع الشمس من مغربها                                                      ج.انشقاق القمر

 :عالمة من عالمات الساعة يشير إليها  ولص تعالم:))وإسص لعهم لهساعة فال تمترن بها واتبعون..((.7

       عليه السالم بعثة النبي عليه السالم      ب.ظهور المهدي        ج.خروج الدجال         د.نزول عيسى.أ



 :عهم معاصيهم.عالمة الساعة الكبرى التي تعتبر عذابا من ع تعالم لهساع 8

 د.طلوع الشمس من مغربها    الخسوف الثالثة          .جب.خروج الدابة                      أ.الدخان

 :.حدث اليوم اآلخر الذي يمر عهيص كل الخالئقه من اجتازه دخل الجسةه ومن سقط عسص دخل السار9

     ب.الورود على حوض النبي عليه السالم                                أ.حساب الناس ووزن أعمالهم

 د.المرور فوق الصراط                                                ج.النفخة الثانية

من األدلة عهم عساية القرآن باليوم اآلخره يسص ربط اإليمان باليوم اآلخر باإليمان باهلل تعالمه كما .10

 :عظ بص من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر((ه والربط في اآلية يايديشير إلم ذلك  ولص تعالم: ))ذلكم يو

                      أ.أن اإليمان باليوم اآلخر أعظم األركان

                أن اإليمان باهلل واليوم اآلخر سبب الحرص على العمل الصالحب.

                           أن القرآن الكريم ذكر اليوم اآلخر في معظم سورهج.

 أن القرآن الكريم جعل اإليمان باليوم اآلخر ركنا من أركان اإليمان ال يتم اإليمان إال به.د

الشالالااعة الكبرى يوم القيامة تكون يوم من السبي محمد صالالهم ع عهيص وسالالهم لهساع كافة ليعجل ع .11

لل الجسة الجسةه ويلل السار الساره لهساع الحسابه ويخهصهم من يلوال المحشره ويكون ذلك بعد دخول ي

 :لذه العبارة

 أ.صحيحة                                              ب.غير صحيحة

 :عالمة الساعة التي يشير إليها  ول السبي صهم ع عهيص وسهم: ))ين تهد األمة ربتها..(( لي.12

 د.انتشار الجهل               ج.تضييع األمانة           ب.عقوق الوالدين                   أ.كثرة المال

 :.السص الشرعي الذي يبين ين العدل بين المتخاصمين من الصد ات لو13

 .أ.قوله النبي عليه الصالة والسالم:))وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه((

 .ب.قوله تعالى:))ولئن شكرتم ألزيدنكم((

 والصالة والصدقة(( قالوا بلى يا :))أال أخبركم بأفضل من درجة الصيام عليه وسلم.قول النبي صلى هللاج

    رسول هللا، قال: ))إصالح ذات البين((.

              . د.قول الرسول صلى هللا عليه وسلم:))وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة((

تعالم:))ويسزلسا إليك الذكر لتبين لهساع ما سزل عال ة السسة السبوية بالقرآنه والتي يدل عهيها  ولص .14

 :إليهم((

 أ.مؤكدة لحكم القرآن    ب.مستقلة بأحكام عن القرآن       ج.مفصلة لحكم القرآن        د.جميع ما ذكر



 :الدليل الشرعي عهم ين السسة السبوية  ت تكون مبيسة لحكم القرآنه لو.15

                          الحمر األهلية((حديث:))نهى رسول هللا عن أكل لحوم أ.

 حديث:))ال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه((ب.

 ج.آية:))وما ينطق عن الهوى((

 د.حديث:))خذوا عني مناسككم((

جاء رجل إلم السبي صهم ع عهيص وسهم فاستأذسص في الجهاده فقال لص السبي:))يحي والداك((  ال سعمه .16

 :فجالد((ه وسبب إجابة السبي صهم ع عهيص وسهم لو  ال:))فايهما

         .أوال أن الجهاد مقدم على كل األعمال، ألن الصحابي طلب الخروج للجهادأ.

         . ب.أن ما يناسب حال الصحابي وظرفه هو بره بوالديه

 .ج.أن الطاعات كلها متساوية في األجر

 .حسب ما يحب اإلنسان ويتمناهد.أن ترتيب األعمال في اإلسالم يكون 

سوع التوجيص الذي يدل عهيص  ولص تعالم: ))وا صد في مشيك واغضض من صوتك..(( عهم الترتيب .17

 :كما جاء في اآلية

       ب.أخالقي، إيماني                                                أ.إيماني، دعوي

 د.أخالقي، اجتماعي                                           ج.اجتماعي، أخالقي

 .من األمور التي تؤكد عهم يلمية القرآن ومكاستص يسص:18

 .أ.منزل من عند هللا على جميع األنبياء عليهم السالم

 .مثل باقي الكتب السماوية ب.لم يتكفل هللا بحفظه

 .ج.كتاب هداية وإرشاد، ويتضمن تشريعات تنظم أمور الفرد والمجتمع

 .وإتقان د.أن األجر في تالوته فقط لمن يقرأه بتجويد

.من الوسالالائل التي تعين عهم تدبر آيات القرآن كما تشالالير إليص كهمة )مترسالالال( في حديث السبي صالالهم 19

ه إذا مترسالع عهيص وسهم الذي يصا  راءة السبي ))كان رسول ع صهم ع عهيص وسهم يقري القرآن 

 بحه وإذا مر بسؤال سأله وإذا مر بتعوذ تعوذ(( لي:مر بآية فيها تسبيح س

 ب.قراءته بتجويد                                            أ.االتعاظ بما فيه من قصص       

 د.التأني عند تالوته                                        ج.تكرار التالوة           



السبي صالالالالهم ع عهيص وسالالالالهم:))يد المعطي   األولويات التي يشالالالالير إليها  ول.المهارة الالزمة لتسظيم 20

 العهياه وابدي بمن تعوله يمك ويباكه ويختك ويخاكه ثم يدساك يساك(( لي:

 ب.التخطيط المستمر         يفها وفق االعتبارات      أ.فهم طبيعة طبيعة األعمال وتصن

 د.إدارة الذات، ومعرفة القدرات                                 ج.وضوح الهدف                       

 ولم ترد في القرآن: هاألمثهة عهم يحكام استقهت بها السسة.من 21

 ب.حرمة الجمع بين المرأة وأختها               اب من السباع                 أ.إباحة أكل لحم كل ذي ن

 د.تحريم أكل أموال الناس                                ة         ج.حرمة أكل لحم الحمر األهلي

 عالمات الساعة الصغرى التي و عت زمن السبي صهم ع عهيص وسهم:يول .22

 ب.تضييع األمانة             ج.بعثة النبي عليه السالم            د.انتشار القتل          أ.انشقاق القمر

لم يبق من الدسيا إم يوم لطول ع ذلك اليوم حتم يبعث ع فيص رجال من ))لو حديث:الذي يشير إليص .23

 يلل بيتي.((:

 ج.المهدي المنتظر               د.يأجوج ومأجوج.    لسالم       ب.عيسى عليه ا      أ.األعور الدجال

 حق الساع مثل:.من الصد ات المعسويةه الكهمة الطيبةه وتكون بحق ع كالتسبيح والتههيله وب24

 د.االحتكار        ج.مساعدة الرجل في حمل متاعه        مال    ب.مساعدة المحتاج بال أ.رد السالم     

 واحد من األمور اآلتية يعتبر من وسائل تدبر القرآن الكريم:.25

 أ.قراءة القرآن مجودا ومرتال                                       ب.حفظ القرآن الكريم         

 د.االنصات عند تالوته                                        ج.تكرار تالوة القرآن       

 صحيحة:ليست واحدة من العبارات اآلتية .26

             آن الكريم، حضور القلب.للقر واالنصات ،أ.من آداب االستماع

       .:))إني أحب أن أسمعه من غيري(( إشارة إلى واجب تدبر القرآن الكريم ب.قول النبي عليه السالم

                            فله أجران. مع المالئكة، ومن يقرأ القرآن وهو عليه شاق ج.الماهر في قراءة القرآن الكريم

 هللا عنهم لم يتجاوزوا عشر آيات من القرآن الكريم حتى تعلموا ما فيها من العلم والعملد.الصحابة رضي 

 لي التوجيهات:تقوي الروابط بين الساعه و .التوجيهات التي تسظم عال ة اإلسسان باآلخرينه27

 ج.االجتماعية                     د.الدعوية    ب.األخالقية                      أ.اإليمانية           

 



.امعتبار الذي يسظم فيص المسالالالالالهم األولويات بساء عهم  ول السبي صالالالالالهم ع عهيص وسالالالالالهم:))عهيكم من 28

 :حسب إليص ما داوم عهيص صاحبص(( وكان يحب الديناألعمال ما تطيقونه فوع م يمل حتم تمهواه 

 ب.األهمية                         ج. القدرة                         د.الحاجة  أ.الوقت                     

 .كان يبو لريرة رضي ع عسص يكثر الصحابة رواية لهحديثه ومن يسباب ذلك:29

 أ.ألنه كان قوي الذاكرة ال ينسى شيئا.

 ب.ألنه الزم النبي صلى هللا عليه وسلم، ودعا له النبي بالحفظ.

 ان من السابقين لإلسالم، حيث أسلم قبل الهجرة.ج.ألنه ك

 د.ألنه توفي متأخرا، فروى أحاديث كثيرة حتى وفاته.

 .الترتيب الصحيح ألحداث اليوم اآلخر لو:30

 أ.النفخة األولى، ثم البعث، ثم الحشر والشفاعة الكبرى.

 الجنة.ب.النفخة الثانية )نفخة البعث(، ثم المرور فوق الصراط، ثم الحشر لدخول 

 ج.العرض والحساب، ثم الورود على الحوض، ثم المرور فوق الصراط، ثم الحشر.

 د.دخول الجنة أو النار، ثم المرور فوق الصراط، ثم الشفاعة الصغرى.

 .العالمة الكبرى من عالمات الساعة التي تقع متالزمة مع عالمة طهوع الشمع من مغربها لي:31

 ول عيسى عليه السالم        ج.الدخان            د.خروج الدابةأ.خروج يأجوج ومأجوج      ب.نز

 اإلسالم بالبيئةه كما جاء في حديث:))كل سالمم من الساع عهيص صد ة((: م.من األدلة عهم التما32

 أ.))والكلمة الطيبة صدقة((                                  ب.))ويميط األذى عن الطريق صدقة((

 جل على دابته((                             د.))وكل خطوة يخطوها إلى الصالة صدقة((ج.))ويعين الر

.معسم كهمة )ثبورا( كما في  ولص تعالم: ))ويما من يوتي كتابص وراء ظهره * فسوا يدعو ثبورا * 33

 ويصهم سعيرا((

 د.هالكا                         أ.النار                   ب.الجوع                           ج.الموت   

 .يكدت آيات سورة لقمان عهم إ امة الصالة لما لها من يلمية عظيمة بين العبادات فهي:34

 صلة الناس فيما بينهم                                    ب.سبب تكفير الخطايا والذنوبأ.

 تجب على اإلنسان في األسبوع مرة واحدةج.توجيه أخالقي                                         د.

 



 .السص من سورة لقمان الذي يدل عهم وجوب امعتدال والتوسط لو:35

 أ.))وال تصعر خدك للناس((                            ب.))يا بني أقم الصالة وأمر بالمعروف((

 (ج.))وال تمش في األرض مرحا((                      د.))واقصد في مشيك(

الشالالرك باهلل تعالمه كما جاء في حديث السبي صالالهم ع عهيص وسالالهم لما سالالئل: ))يي  لو .يعظم الذسوب36

 و د خهقك(( ومعسم كهمة )سدا(: سداالذسب يعظم؟((  ال عهيص الصالة والسالم:))ين تجعل هلل 

 د.خالقا               ب.زوجة                           د.مثيال                     أ.ولدا                  

 .العمل بأحكام السسة السبوية وتوجيهاتها يعبر عن ماهوم:37

 ب.حجية السنة                                      أ.أهمية السنة                                        

 د.عالقة السنة بالقرآن                    في التشريع                              ج.منزلة السنة 

.تكون الشالالالااعة الصالالالغرى يوم القيامة ل،سبياءه والصالالالالحين والشالالالهداءه وزماسها في المحشالالالر عسدما 38

 ة:تشتد األلوال عهم الساع من طول الو واه واستظار الحسابه ودسو الشمع من الساعه لذه العبار

 غير صحيحةب.أ.صحيحة                                            

يحجب عسص من ترك سالالسة السبي صالالهم و.الذي يوصالالا ماؤه يسص يحهم من العسالالله ويبيض من الثه ه 39

 يحكام اإلسالم:ه ولم يهتزم ع عهيص وسهم

 ان                        د.الحوضأ.الجنة ونعيمها                   ب.الصراط                  ج.الميز

.من واجبات المسالالالالهم سحو القرآن الكريمه والذي يدل عهيص  ول السبي صالالالالهم ع عهيص وسالالالالهم: ))يقال 40

 ه فيقري ويصعد بكل آية درجة..(( لوا ري واصعد إذا دخل الجسة: لصحاب القرآن يوم القيامة

 ب.االستماع للقرآن واالنصات إلى تالوته          أ.تدبر القرآن والعمل به                        

 ج.حفظ القرآن وتعليمه                                   د.تعلم أحكام القرآن وتجويده

 

 

 

 استهت األسئهة

 


