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التعليمية مدارس تقارب  

 االمتحان النهائي  العلوم اإلسالمية :املبحث 

الفصل الّدراس ي األو ل للعام  

 2022-2021ي الّدراس 

 : اسم الطالب 

 الثاني ثانو ي :الصف :التاريخ   ونصف الزمن : ساعة

 :  الشعبة   /50:  العالمة النهائية   

 )عالمة50 (                 يأتي.  دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة في كل فقرة مما  عاألول: ضالسؤال 

أسلوب منظم في اكتشاف المعرفة والوصول إليها باستخدام األدوات الموضوعية المتاحة التي ال تتأثر بذاتية  -1

 هو:الباحث ومشاعره 

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

 

 هو:القائم على استنتاج العقل السليم  الدليل-2

 د. دليل االستنتاج واالستنباط          ج. الدليل النقلي                ب. البحث العلمي                  أ. دليل التجربة 

 

 و:هقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إن جآءكم فاسق بنبأ فتبينوا " على خلق من أخالقيات البحث العلمي  . يدل3

 د. األمانة والصبر     ج. التوثيق والتثبيت       ب. الصدق في عرض النتائج              أ. البعد عن الهوى

 

 علوم:.العلوم التطبيقية تشمل 4

 د. علوم الفقه              ج. االقتصاد                          ب. الكيمياء                        أ. التاريخ 

 

 " قُل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين "  تعالى:أسس البحث العلمي عند المسلمين الذي يدل عليه قوله  . من5

 ب. عدم إخضاع األمور الغيبية للبحث التجريبي                         أ. إقامة الدليل إلثبات الفرضيات

 عرض النتائج في قد. الصد                 ج. مراعاة متطلبات كل علم من العلوم

 

 العلوم:.العلوم التي تعنى بتطبيق المعرفة ونقلها من البيئة المادية غالبا هي 6

 د. الطب                   ج. الكيمياء                واالجتماعية ةاإلنسانيب.                  أ. التطبيقية

 

 وم القرآن الكريم والحديث الشريف:.من أساسيات البحث العلمي مراعاة متطلبات كل علم من العلوم فمن متطلبات عل7

 د. قواعد استنباط األحكام         التجارب الميدانية ج.            ب. قواعد اللغة العربية                أ. أصول الفقه
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 والتشريع:.من أساسيات البحث العلمي مراعاة متطلبات كل علم من العلوم فمن متطلبات الفقه 8

 د. أ+ج صحيح         قواعد استنباط األحكام ج.           ب. قواعد اللغة العربية                أ. أصول الفقه
 

 .من أساسيات البحث العلمي مراعاة متطلبات كل علم من العلوم فمن متطلبات العلوم التطبيقية 9

 د. قواعد استنباط األحكام         لميدانية التجارب ا ج.         ب. قواعد اللغة العربية                أ. أصول الفقه
 

 القائم على استنتاج العقل السليم هو: . الدليل10

 د. دليل التجربة               ج. دليل االستنباط                 ب. دليل المالحظة             أ. الدليل النقلي
 

 القائم على التجربة واالختبار في مسائل العلوم هو: . الدليل11

 د. دليل المالحظة                ج. دليل االستنباط                  ب. دليل االستنتاج          أ. الدليل النقلي
 

 القائم على النقل الصحيح هو: . الدليل12

 د. دليل المالحظة                 ج. دليل االستنباط                  ب. دليل االستنتاج        أ. الدليل النقلي 
 

 الذي سار عليه اإلمام الرازي في بناء المستشفى هو: . الدليل13

 د. دليل التجربة                 االستنباطج. دليل                االستنتاجب. دليل            أ. الدليل النقلي

 

 سالمية وجود عدد من المكتبات والمؤسسات التي عنيت بالبحث العلمي مثل:. اشتهر في تاريخ الحضارة اإل14

 د. ال شيء مما ذكر صحيح                ج. أ + ب               ب. المراصد الفلكية            أ. دار الحكمة

 

 بها. مااللتزا. من األخالقيات التي يجب على المشتغل بالبحث العلمي 15

  النتائج.ب. الصدق في عرض                       أ. البعد عن الهوى والتعصب والتحيز. 

 د. جميع ما ذكر صحيح                                              ج. األمانة والصبر.

 . استفاد علماء المسلمين من األمم السابقة في مناهج البحث العلمي.16

 ب. أخذوا منها ما يصلح لهم وطوروها                                أ. درسوا مناهجهم.

 د. أ + ب                          ج. أبدعوا في علم الفنون

 

. كل ما يتصف به اإلنسان من صفات تجعله محل تقدير واحترام بين الناس وينال بها األجر العظيم من هللا تعالى 17

 هو مفهوم:

 د. األخالق                 ج. اإليمان                     ب. العبادة                       أ. التدريب
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.يدل قوله صلى هللا عليه وسلم:" عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وال يزال  11

 هي : األخالقة من طرق اكتساب الرجل يصدق ويتخرج الصدق حتى يكتب عند هللا صديقا " على طريق

 د. ب+ج                   ج. الرفقة                  ب. األسرة             أ. التعويد والممارسة 

 

 . يدل تعامل النبي صلى هللا عليه وسلم مع أم سليم وزيارته لها بعد وفاة أخوها حرام بن ملحان على أسلوب:11

 التواصل مع الناس ند. حس      ج. التجاوز عن زالت الناس      االستماع للمتحدثب.         أ. الرفق بمن حوله

 

 أسلوب:  ىعل حاجة ""ألك  يدل سؤال النبي صلى هللا عليه وسلم لخادمه دوما بقوله: .22

 التواصل مع الناس ند. حس     ج. التجاوز عن زالت الناس     ب. االستماع للمتحدث          أ. الرفق بمن حوله

 

 يسمى:. ترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات، أو كل مخالفة فيها ترك ألمر أو فعل لنهي 21

 بد. الذن                   ج. البحث العلمي            ب. المثل القرآني                    أ. المذنب

 

 الذنوب:من األمثلة على صغائر  .22

 د. الزنا                            ج. الربا                  ب. السرقة              أ. السب والشتم

 

 . أسلوب يمارسه األفراد في تبادل اآلراء واألفكار بصورة دائمة بهدف الوصول إلى الصواب وفق ضوابط 23

 مفهوم:وأسس سليمة هو 

 د. التطرف                        ج. المراء                  ب. الحوار                  أ. التعصب

 

  هو:. معنى عبارة " تكسب المعدوم " 22

 د. كل ما ذكر صحيح              ج. تطعم الطير            ب. تطعم الضيف            أ. تساعد الفقير 

 

 هو:من ضوابط تزكية النفس  " ال يكلف هللا نفسا إال وسعها" على ضابطتعالى:. يدل قوله 22

 التفكر د.          ج. التوازن واالعتدال      ب. اإلخالص والمشروعية        أ. االستمرارية والديمومة

 

يدل قوله صلى هللا عليه وسلم:" إن هللا كريم يحب الكرم، ويحب معالي األخالق، ويكره سفاسفها " على أثر من . 22

 هو:آثار تزكية النفس 

 د. علو الهمة            ج. الرضا والسعادة         ب. القناعة والطمأنينة           حبة هللا تعالى للعبد أ. م

 

 يسمى:. أسلوب من أساليب التشبيه في القرآن الكريم يعمل على تقريب المعنى وإبرازه بصورة حسية 22

 المدح د.                     ج. الترغيب                       ب. المثل                           أ. اإلقناع 
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 القرآني:. من خصائص المثل 21

 اإلقناع د.                    ج. اإليجاز             ب. الترغيب أو التنفير                 أ. المدح أو الذم 

 

 النبي:. يتصل زمن النبي زكريا عليه السالم بزمن 21

 محمد صلى هللا عليه وسلم د.   ج. إسماعيل عليه السالم       ب. عيسى عليه السالم         أ. موسى عليه السالم 

 

 " ولم أكن بدعائك رب شقيا " هو: تعالى:أدب الدعاء المستفاد من قوله . 32

 ى للدعاء ب. اليقين بإجابة هللا تعال                        أ. اإلخالص والصدق في الدعاء 

 د. طاعة هللا تعالى والتزام أوامره                     ج. إظهار الضعف والتذلل هلل تعالى 

 

ذراعا تقربت إليه باعا "على  إلي" إن تقرب إلي عبدي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب  القدسي:. يدل الحديث 31

 هو:درس مستفاد من قصة السيدة مريم عليها السالم 

 مرأة الصالحة تحافظ على دينها وخلقها وتصون عفتها وطهارتها.أ. ال

 ب. أن هللا تعالى إذا أراد امراً هّيأ له أسبابه جميعها.

 ج. دعاء هللا تعالى والتقرب إليه بالطاعات سبب إكرامه وفضله العظيم لعباده.

 د. أن هللا تعالى يدافع عن عباده الصالحين ويبرؤهم من التهم.

 

 . علل: رغب أقرباء مريم عليها السالم بكفالتها ورعايتها بعد وفاة أبيها 32

 ب. تقديرا ألبيها العبد الصالح عمران.           أ. لما اتصفت به من التقوى والصالح. 

 د. أ + ب                                     ج. طمعا في مالها

 

ألمل والخير والمحبة والبعد عن اليأس والقنوط والسلبية لتحقيق السعادة . أسلوب في التفكير يقوم على التفاؤل وا33

 هو:في الدارين 

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

 

 اإليجابي:من آثار التفكير  .32

 د. توثيق الصلة          ج. التقدم والرقي         ب. المطالعة وزيادة المعرفة        أ. نظرة الخير للمجتمع 

 

 "على درس مستفاد من قصة أصحاب الغار هو : يدل قوله تعالى:" وما أمروا إال ليعبدوا هللا مخلصين له الِّدين. 32

 والتقرب إليه باألعمال الصالحةب. التوسل إلى هللا تعالى        أ. وجوب اإلخالص هلل تعالى في كل األعمال 

 د. العفة عن الفاحشة من أسباب النجاح والفالح في الدنيا واآلخرة                      ج. معاملة الوالدين معاملة حسنة 
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 األمور التي تجب على اإلنسان تجاه ما يقع له من ابتالء أو مصائب  ن. م32

    ب. التوكل على هللا تعالى.                       أ. أن يأخذ بأسباب الخروج منه 

 د. جميع ما ذكر صحيح                        ج. اللجوء إلى هللا تعالى بالدعاء.
 

 يسمى:والقيم التي يّتسم بها المجتمع المسلم  المبادئمجموعة من . 32

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

اإلسالم  مبادئ. التواصل مع منجزات األمم والحضارات األخرى بمختلف مجاالتها واإلفادة منها بما ال يخالف 31

 مفهوم:وقيمه هو 

 العادات والتقاليد د.                    ج. االنفتاح                   ب. التاريخ        أ. الهوية اإلسالمية 

 

 المادي:.من األمثلة على الحضارة اإلسالمية في الجانب 31

 د. التفكير                 ج. القيم اإليمانية                   ب. العلم                 أ. الصناعة 

 

 المسلم:. العالم الذي اهتم بالعالج النفسي هو العالم 22

 د. ابن الهيثم                   ج. جابر بن حّيان               ب. ابن سينا             بن النفيس أ. ا

. من صور تعامل الرسول صلى هللا عليه وسلم مع ذوي اإلعاقة الذي يدل عليه قوله صلى هللا عليه وسلم: 21

 هي:"انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده" 

 ب. مراعاة مشاعرهم                     وائجهم والدعاء لهم أ. قضاء ح

 د. تقبلهم والتحذير من إيذائهم                       ج. تبشيرهم باألجر والثواب 

 "إن هللا من صور تعامل الرسول صلى هللا عليه وسلم مع ذوي اإلعاقة الذي يدل عليه قوله صلى هللا عليه وسلم: .22

 هي:إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة "  قال:تعالى 

 ب. مراعاة مشاعرهم                        أ. قضاء حوائجهم والدعاء لهم 

 د. تقبلهم والتحذير من إيذائهم                            ج. تبشيرهم باألجر والثواب 
 

 هم:. أشخاص يمتلكون قدرات أو استعدادات فطرية طبيعية تمّيزهم عن غيرهم 23

 الفنانون د.                ج. الرسامون                ب. المبدعون                  أ. الموهوبون 

 

ارا من مزامير آل . الدرس المستفاد من الهدي النبوي من قوله صلى هللا عليه وسلم: "يا أبا موسى لقد أوتيت مزم22

 هو:داود" 

 ب. إبراز مكانة الموهوبين والمبدعين                               أ. تعزيز الموهوبين والمبدعين 

 د. تبشيرهم باألجر والثواب                  ج. اإلفادة من قدرات الموهوبين والمبدعين 
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 المجالس:تعتبر حلقات العلم في المسجد صورة من صور  .22

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

 المجالس:تعتبر الدواوين صورة من صور  .22

 . الجلسات األسريةد              ج. مجالس العمل                    ب. العلمية                    أ. االجتماعية 
 

"إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من هللا تعالى فليحمد هللا تعالى عليها  . يدل قوله صلى هللا عليه وسلم:22

 هو:"على أدب من آداب الرؤيا  وليحدث بها

 الطيبة ب. أن يحمد الرائي هللا تعالى على الرؤيا                          أ. ال يّحدث بها إال من يحب 

 من الشيطان الرجيم ةاالستعاذد.                   ج. الصالة عند االستيقاظ من نومه 
 

 . من الصفات التي ينبغي لمعّبر الرؤى االتصاف بها.21

 ب. أن يكون من أهل التقوى.                 أ. أن يكون من أهل العلم والدراية. 

 د. كل ما ذكر صحيح                                صاحب سيرة حسنة.  ج.
 

 الراشد:شهد الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان معركة اليرموك في عهد الخليفة . 21

 د. عثمان بن عفان            ج. علي بن أبي طالب          ب. عمر بن الخطاب           أ. أبو بكر الصديق 

 

 والته والى الدول األخرى: . الديوان الذي ينظم حمل كتب الخليفة إلى22

    د. البريد                       ج. الرسائل                       ب. الخاتم                        أ.الجند 

 

 

 

 

 

 

 موفقون بالدارين 

 مدرس المادة الدكتور معاذ تيسير عياصرة

 


