
 

 

 الفصل األول اسم الطالب / الطالبة:

 االمتحان الثاني

 م 2022–م  2021لعام 

 الزمن :حصة واحدة

 2021التاريخ:     /    /  المبحث:التربية اإلسالمية

 40العالمة: الشعبة:    الصف:الثاني ثانوي             

 عالمة( 40)         السؤال األول:ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة من بين الخيارات المتعددة؟  

))فيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل هللا شيئا إال أعطاه .اليوم الذي يشير إليه حديث:1

 إياه(( هو:

 د.يوم عاشوراء        ج.يوم الجمعة                             ب.يوم العيد          أ.يوم عرفه       

 .صالة الجمعة واجبة على كل مسلم بشروط،، وجاء الوجوب من:2

 ب.األمر بالبيع وقت الصالة                                                    أ.األمر بالسعي إلى الصالة    

 د.)أ+ب(                                         ج.عدم التحذير من التهاون فيها    

 .حكم صالة الجمعة على المسافر:3

          أ.غير واجبة، ولو صالها أجزأته عن صالة الظهر 

 ويجب أن يصليها كما لو كان مقيما ،ب.واجبة

       جب عليه صالة الظهر أيضا   ج.غير واجبة، ولو صالها ت

 د.مستحبة، ألن أجرها عظيم

 .واحدة من العبارات اآلتية صحيحة في بيان كيفية صالة الجمعة:4

 عدها يصلي اإلمام ركعتين جهريتينأ.لها خطبتان، وب

 ولى، واألعلى في الركعة الثانيةيقرأ اإلمام في صالة الجمعة بعد الفاتحة، سورة الغاشية في الركعة األب.

 الةلة في الخطبة وأن يقصر في الصج.يجب على اإلمام اإلطا

 الجمعة يختلف عن وقت صالة الظهر د.وقت صالة

 .حديث: ))من مس الحصى فقد لغا(( يشيرإلى أدب من آداب الجمعة وسننها وهو:5

 د.األمر بالتسبيح يوم الجمعة   ج.االغتسال  ر في الذهاب الى المسجدب.التبكيأ.اإلنصات إلى الخطيب   

 الشريعة اإلسالمية لتحقيقها هي:.مصالح الناس التي تمثل الغايات التي جاءت 6

 ألنه أعظم المصالح،ب.حفظ الدين فقط ، والعقل، والمال، والنسل               أ.حفظ الدين، والنفس

 المة على كمال الحياة د.التحسينيات، ألنها عألن بها تقوم الحياة وتستقر             ،ج.حفظ الضروريات

 نفسه الهالك أن يأكل ما يحرم أكله لحظة اضطراره، وذلك حفظا:.أباح اإلسالم للمضطر إذا خاف على 7

 نفس                    د.للدينج.لل           ب.رفعا للحرج والمشقة             أ.للمال من الهالك    



 ، وذلك ألن:شرعية الخمسة مرتب على ثالث درجات.تحقيق المصالح ال8

 وحاجة الناس إليها ،ب.المصالح مختلفة من حيث األهمية                 ن حيث األهمية والحاجة  أ.المصالح متوافقة م

 أو حاجية فقط ،د.المصالح إما ضرورية        ورية من حيث األهمية   ج.المصالح كلها ضر

 تعتبر من الرخص التي تقع في مرتبة: ,لمسافر.إباحة جمع الصلوات ل9

    ألنها غير ضرورية ب.التحسينيات لحفظ المال،             ألنها ترفع المشقة  س،الحاجيات لحفظ النفأ.

 ، ألنها ترفع المشقةد.الحاجيات لحفظ الدين                               .الضروريات لحفظ الدينج

 وجوب غض البصر يقع في مرتبة:.10

 ب.الضروريات لحفظ النسل                                           أ.التحسينيات لحفظ الدين    

 د.الحاجيات لحظ الدين                                    ج.التحسينيات لحفظ النسل     

 .المصالح والميزات التي أثبتتها الشريعة اإلسالمية، وألزمت اآلخرين باحترامها، تدل على مفهوم:11

 ب.القيم اإليمانية                                                   شرعية        أ.المقاصد ال

 د.الحضارة اإلسالمية                          ج.حقوق اإلنسان في اإلسالم           

أسيييياس من أسييييس حقو   إلى))ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر(( يشييييير  وله تعالى:.12

 ان وهو:اإلنس

 البشري            د.المساواةج.أساس وحدة أصل الجنس  ب.أساس التكريم               أ.أساس العدل  

 هو حق:اآلتية ليس من الحقو  السياسية، .واحد من الحقو  13

 ب.حق ممارسة العمل السياسي                                       أ.االنتخاب والترشح     

 د.تولي المناصب العامة                          ج.حق التعبير عن الرأي       

 واحد من النصوص اآلتية يؤكد على حق الحياة وهو:14

 ب.))ال إكراه في الدين((فليس منا((            أ.))من حمل علينا السالح

 لذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات((د.))يرفع هللا ا     نكم بالباطل((     ج.))وال تأكلوا أموالكم بي

 :واحد من القيود اآلتيةب.تقيد حرية الرأي 15

 تتخذ حرية الرأي ذريعة إليذاء الناسر األفكار الهدامة            ب.تتخذ حرية الرأي ذريعة لنشأ.

 ليس لها أي تقييدو مطلقة،د.حرية الرأي    ة لإلستهزاء باألديان      تتخذ حرية الرأي ذريعأال ج.

 األشياء تسمى:على و ،.المعايير التي يصدر الشخص بناء عليها أحكامه على األشخاص16

 د.القيم                           ج.الدين                        ب.العادات                 أ.األولويات 

 



ي هللا عنه وهما في الغار، مثال على .طمأنة النبي صييييلى هللا عليه وسييييلم يوم الهجرة ألبي بكر رضيييي17

  يمة:

 د.القيادة                   ج.األمانة                    ب.الثقة باهلل والتوكل عليه             حسانأ.اإل

))إن  امت السييياعة وبيد أحدكم فسييييلة، فطن اسيييتطا  أال تقوم حتى يغرسيييها فليغرسيييها(( في حديث:.18

 دليل على:

 ب.حسن بناء العالقات        .السلوك اإليجابي نحو الناس                                                    أ

 د.قيمة اإلحسان                                             ج.السلوك اإليجابي نحو البيئة       

نشيييير اإلسييييالم في المدينة أرسييييله لبي عليه وسييييلم بقيمة اإل نا  لدا صييييحا.اعتنى النبي صييييلى هللا 19

 هو:المنورة 

 شعري            د.معاذ بن جبلج.أبو موسى األ      أ.علي بن أبي طالب           ب.مصعب بن عمير

 القدرة على فهم اآلخرين ومنطلقاتهم، وحسن التعامل معهم هي مهارة: ،.المهارة التي من كفاياتها20

 .بناء عالقات إيجابية مع اآلخرينج.الحوار                    د     أ.القيادة                  ب.تنظيم الوقت                

 :تنظيم الو ت يحققهليس مما واحد من اآلتية .21

   ة بين األهداف والواجبات    ب.الموازن                              سرعة اإلنجاز لألعمال   

 د.المسؤولية عن ضياع الوقت                               ج.تقليل األخطاء          

 ، لذا طلب منه النبي صلى هللا عليه وسلم تعلم اللغة:بن ثابت يمتلك مهارة تعلم اللغات..كان زيد 22

 د.الفرعونية                         ج.السريانية                   ب.اإلغريقية                     أ.العربية

 :، والتي ليس منها.على المسلم أن يقتدي برسول هللا صلى هللا عليه وسلم في خلق األمانة23

 ب.حفظ الودائع ألصحابها                                             أداء الفرائض على أكمل وجه   أ.

 إفشاء األسرارد.                                                   ج.اتقان العمل     

 منها:ليس .سورة آل عمران سورة مدنية، تناولت موضوعات عدة 24

 د.قصة البقرةج.اثبات صدق القرآن الكريم           ات على اإلسالم      ب.إثبات الوحدانية هلل   أ.الثب

 (( هو:وأنتم مسلمونعالى: ))وال تموتن إال .معنى  وله ت25

 ب.تمسكوا باإلسالم            ج.اتقوا النار          د.اثبتوا على اإلسالم حتى الممات    أ.ال تختلفوا     

 .اليهودي الذي أراد إثارة الفتنة بين المسلمين من األوس والخزرج هو:26

 د.عبد هللا بن سالم                ب.سعد بن معاذ            ج.شأس بن قيس         بن قيس      أ.قيس

 .ليس من اآلثار اإليجابية للدعوة إلى الخير باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر:27

 د.نشر القيم الفاضلة       ج.محاصرة الفساد                  قوة المجتمعب.         أ.ترويع المجتمع  



 الجاهلية هو يوم:.اليوم الذ ا تتل فيه األوس والخزرج في 28

 راء                  د.يوم بعاثج.يوم داحس والغب        أ.يوم اليرموك              ب.يوم حرب الفجار

 :ين تفر وا واختلفوا..(())وال تكونوا كالذ.من داللة  وله تعالى:29

 أ.تحذير اآليات الكريمة من الوحدة وعدم االختالف

 رقين متناحرينب.دعوة المؤمنين أن يكونوا متف

 ج.موقف الذين تفرقوا واختلفوا فتوحدوا بعد أن جاءتهم البينات

 د.دعوة للمؤمنين أن يكونوا متحدين، وال يكونوا أمثال الذين تفرقوا

.المهارة التي اتبعها النبي صيييلى هللا عليه وسيييلم في دعوته لقومه، وكانت تعبر عن حرصيييه الشيييديد 30

 على هداية  ومه هي:

 ارة الوقت                                          ب.مهارة بناء العالقات اإليجابيةأ.مهارة إد

 ج.قيمة األمانة                                                 د.مهارة الحوار

و ))..وهللا ليتمن هللا هذا األمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ال يخاف إال هللا، أ:.حديث31

 الذئب على غنمه..((  اله النبي علي الصالة والسالم ل:

 أ.علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، وكان يمثل قيمة التوكل على هللا تعالى

 ب.لعمار بن ياسر رضي هللا عنه ، وكان يمثل قيمة اإلحسان في اإليمان

 ج.لخباب بن األرت رضي هللا عنه وكان يمثل قيمة الثقة باهلل تعالى

 د.ألبي بكر الصديق رضي هللا عنه، وكان يمثل قيمة التوكل على هللا تعالى يوم الهجرة

 .تشير اآلية الكريمة:))وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل(( إلى:32

 أ.حق العمل، وهو من الحقوق االجتماعية             ب.حق تولي المناصب العامة، وهو حقوق السياسية

 من الحقوق الشخصية          د.حق التصرف، وهو من الحقوق االجتماعيةج.حق المساواة، وهو 

 .واحدة من الميزات اآلتية ليست من ميزات حقو  اإلنسان في اإلسالم:33

 أ.ثابتة ال تتغير     ب.من عند هللا تعالى       ج.مالئمة لهوى اإلنسان         د.موافقة للفطرة اإلنسانية

 عية يعتبر مثاال على حفظ النفس في مرتبة الحاجيات هو:.حكم من األحكام الشر34

 أ.تحريم قتل النفس                                             ب.إباحة التخدير للعالج في العمليات

 ج.وجوب لبس مالبس ساترة للعورة                          د.تحريم شتم اآلخرين



 ة:.واحدة من العبارات اآلتية صحيح35

 أ.بعد صعود اإلمام المنبر، يؤذن المؤذن األذان األول  لصالة الجمعة، ويخطب اإلمام بالناس خطبتين

 ب.من آداب صالة الجمعة، أن هللا تعالى يجعل لمن صالها، بكل خطو يخطوها أجر سنة قيامها وصيامها

 ج.صالة الصبي للجمعة تعتبر تطوعا، ولوالديه األجر على تعويده عليها

 ة الجمعة على المسافر واجبة، إال إذا صلى الظهر فتجزؤه عنه صالة الجمعةد.صال

 :)مستحبة( على التحسينيات المندوبة ة.من األمثل36

 أ.تحريم بيع اإلنسان على أخيه اإلنسان                    ب.وجوب طهارة البدن لصحة الصالة

 د.أخذ الزينة عند كل مسجدج.وجوب غض البصر                                     

 .يعتبر من مصادر القيم في اإلسالم:37

 أ.بناء الشخصية اإليجابية                                     ب.تكوين الجيل الصالح

 ج.تعديل السلوك إلى سلوك اإليجابي                         د.العالقات االجتماعية

 :ربطتها فلم تطعمها..(( يشير إلى .حديث: ))دخلت امرأة النار في هرة38

 أ.قيمة اإلحسان      ب.مهارة إدارة الوقت         ج.السلوك اإليجابي نحو البيئة             د.قيمة األمانة

 نجاز الهدف المطلوب تعبير عن:.التأثير في الناس وتوجيههم إل39

 ب.قيمة اإلحسان  جابية                            أ.مهارة بناء العالقات اإلي

 ج.مهارة الحوار                                               د.مهارة القيادة

 .النص القرآني الذي يدل على عامل االعتصام باإلسالم كعامل من عوامل  وة األمة هو:40

 إال وأنتم مسلمون((أ.))..اتقوا هللا حق تقاته..((                                   ب.))..وال تموتن 

 ج.))ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير..((                   د.))واعتصموا بحبل هللا جميعا..((

 

 

 

 انتهت األسئلة

 


