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 (.4عدد الصفحات ) (، علما بأن5دها )مالحظة:أجب عن جميع األسئلة وعد

 عالمة(20)                لصحيحة من بين الخيارات المتعددة.                  السؤال األول:ضع دائرة حول رمز اإلجابة ا

 :هو ((.األثر السلبي النتشار الحديث الموضوع:))من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة فقرأ )يس( غفر له1

 د.التعصب المذهبي                     ب.تشويه صورة الصحابة            ج.انتشار البدع      أ.الوقوع في الشرك    

 :.:الحكم الذي يصدر عن المفتي بشأن مسألة معينة، يمثل طرفا من أطراف الفتوى هو2

                                    ب.المستفتى عنه                       ج.المستفتي                           د.المفتى به     أ.المفتي                   

 :وتتحقق هذه الوحدة من خالل.الحرص على وحدة األمة، من صور االنتماء لألمة اإلسالمية، 3

                                                               د.المحافظة على وحدة أوطاننا            ج.تعدد لغات المسلمين         أ.اللغة العربية            ب.التاريخ اإلسالمي   

 :.واحد من األمور اآلتية ليس من األسباب الخارجية للتراجع الحضاري لألمة اإلسالمية4 

 د.الهيمنة االقتصادية                ج.الهيمنة العسكرية               العلميأ.الهيمنة الثقافية            ب.التراجع 

 :))وإنه ال يجير مشرك ماال لقريش وال نفسا وال يحول دونه على مؤمن(( يشير إلى واجب.نص وثيقة المدينة:5

                                      مساعدة لمن يهدد أمن الدولةد.منع تقديم أي    ج.التكافل االجتماعي       ب.التناصح بالخير     أ.التعاون في منع الظلم    

 .المفردة من سورة آل عمران التي تدل على معنى الدالئل الواضحة هي:6

 تفرقواأ.شفا                    ب.واعتصموا بحبل هللا                     ج.البينات                            د.وال 

 .األمر بزيارة المريض واالطمئنان عليه وتطييب خاطره يدل على مهارة:7

 يةأ.القيادة                    ب.الحوار                           ج.إدارة الوقت                         د.بناء العالقات اإليجاب

 اإليمان هي : .القيم التي تتعلق بالمعايير واألحكام المستمدة من حقائق8

 أ.القيم األخالقية                 ب.القيم اإليمانية                     ج.القيم المهارية                      د.القيم العلمية

 ا لتعارفوا..((:: ))يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبحقوق اإلنسان المشار إليه في قوله من أسس.9

 لعدل                 ب.التكريم                   ج.اإلنسانية والعالمية                 د.وحدة األصل للجنس البشريأ.ا

التربية اإلسالميةاملبحث:  االمتحان النهائي 

 الفصل الّدراس ي األول 

2022-2021للعام الّدراس ي   

 اسم الطالب :

 الثاني ثانوي الصف: التاريخ:

/        40العالمة النهائية :                 أ  ,  بالشعبة  :        



 .يشير حديث:))ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده(( إلى وسيلة من وسائل حفظ المال هي:10

 ب.حرم السرقة وأكل أموال الناس بالباطل                       أ.جعل اإلسالم المال أساسا للحياة                 

 ج.أمر بالسعي لكسب الرزق وجعل العمل أساسا لذلك                 د.فرض عقوبات على من يعتدي على أموال الناس

 .إذا صلى المريض الجمعة في المسجد، فإن صالته تكون:11

 جب عليه الظهرب.فرضا، وال ي                               أ.فرضا، ويجب عليه الظهر أيضا           

 ج.تطوعا، ألنه مريض ال تجب عليه                                       د.مستحبة، ألنه ذهب إلى المسجد

 إعانة اآلخرين على قضاء حوائجهم من الصدقات المعنوية، والتي من آثارها:.12

 د.تؤلف بين المصلين                  ج.العناية بالبيئة             أهمية التكافل    التأكيد على ب.           غضاءأ.إزالة الب

 .حدث اليوم اآلخر الذي يسبق وزن أعمال الناس ومحاسبتهم عليها هو:13

 د.الحشر والشفاعة الكبرى  أ.المرور فوق الصراط        ب.دخول الجنة أو النار       ج.الورود على الحوض         

 .غياب الشيء في األرض، وهو عذاب من هللا تعالى، بسسب فساد الناس، يدل على عالمة من عالمات الساعة الكبرى:14

 انتشار القتل                  ب.خروج الدابة                       ج.الخسف                     د.ظهور الدجالأ.

 المسلم تجاه السنة النبوية هو: .ليس من واجبات15

 أ.التمسك بها                ب.تالوة القرآن بتجويد                  ج.الدفاع عنها               د.تعلمها وتعليمها

 .ترتيب البدء بتنفيذ الحقوق والواجبات والمهام وفق اعتبارات مختلفة هو مفهوم:16

 اصد الشريعة               د. إدارة الوقت                   د.تنظيم األولوياتأ.حقوق اإلنسان                 ب.مق

 .حسن مخاطبة الناس، من التوجيهات االجتماعية، ويدل عليه قوله تعالى في وصايا لقمان البنه:17

 أ.))وال تصعر خدك للناس((                                             ب.))واغضض من صوتك((

 .))وأقيموا الصالة((                                                    د.))يا بني ال تشرك باهلل((ج

 األمور اآلتية:من آداب االستماع  للقرآن الكريم ، أحد .18

 القلبأ.االتعاظ بما فيه من قصص       ب.تكرار تالوته            ج.الرجوع لكتب التفسير               د.حضور 

 .مؤلف كتاب:))المصنوع في معرفة الحديث الموضوع(( هو:19

 أ.اإلمام أحمد بن حنبل             ب.اإلمام الشافعي              ج.اإلمام االبخاري                    د.علي القاري

 .ليس من أسباب وضع الحديث النبوي:20

 ج.التعصب المذهبي             د.الترغيب في فعل الطاعات       أ.الوقوع في الشرك         ب.العداء لإلسالم      



 (عالمات6)                                                       هات مثاال واحدا على كل أمر من األمور اآلتية:السؤال الثاني:

 .............................................................:............موازنة الحضارة اإلسالمية بين حاجات الفرد والجماعة1

 ....مقوم من مقومات الوطن:.......................................................................................................2

 ..............................................................ألمة اإلسالمية:........بيات التي تعيق البناء الحضاري ل.من السل3

 ...من أشكال التكافل االجتماعي أقرته وثيقة المدينة:.............................................................................4

 .والخزرج:....................................................................حرب من الحروب أيام الجاهلية كان بين األوس 5

 ...مهارة من المهارات تمثل حرص النبي عليه السالم على هداية قريش:......................................................6

 

 عالمات(4من المعاني اآلتية:                               ) السؤال الثالث:اذكر المفردة، أو التركيب الذي يدل على كل معنى

 ...القدرات واإلمكانات المكتسبة لدى اإلنسان:....................................................................................1

 .......................................................مبادئ إنسانية رفيعة:................... 1948وضع عام  ,.إعالن عالمي2

 ..ما يشرع من األحكام للتخفيف على الناس:......................................................................................3

 ........................................................كل أفعال الخير التي يمكن أن يقوم بها األنسان:..........................4

 

 عالمات(4السؤال الرابع:فسر سبب  )علل( كل أمر من األمور اآلتية:                                                           )

 ..على المفتي أن يعمل بمقتضى الفتوى التي صدرت من المفتي1

 

 الموضوع وعدم نشره.يجب ترك الحديث .2

 

 .حض هللا تعالى على العلم:3

  

 .ساوت وثيقة المدينة بين أفراد المجتمع من حيث المعاملة وعصمة الدماء.4

 

 

 



 عالمات(6)                                                 لكل ما تحته خط في العبارات اآلتية: السؤال الخامس:صحح الخطأ 

 في الدعوة بالحجة واإلقناع، فأرسله لنشر اإلسالم في المدينة. أبي موسى األشعري.استثمر النبي عليه السالم موهبة 1

 

يوم فتح .اختلف الصحابة رضي هللا عنهم في فهم أمر النبي عليه السالم: ))ال يصلين أحد العصر إال في بني قريظة(( 2

 مكة.

 

 آداب االستماع واالنصات للقرآن الكريم.يعتبر من .تلقي القرآن مشافهة عن متقن له 3

 

 هو االقتداء بالصالحين. خالقي.قوله تعالى:))واتبع سبيل من أناب إلي(( يدل على توجيه أ4

 

حسب  بتقديم العلم على سائر المعارفاألولويات  كفضلي على أدناكم(( يدل على تنظيم.حديث:))فضل العالم على العابد 5

 اعتبار األهمية.

 

 جاءت بأحكام مستقلة لم ترد في القرآن.))خذوا عني مناسككم(( دليل على أن السنة النبوية حديث:.6

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة


