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التعليمية مدارس تقارب  

 االمتحان النهائي  التربية 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 (.          دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي        ضع:السؤال األول

 : ترتيب البدء بتنفيذ الحقوق والواجبات والمهام وفق اعتبارات مختلفة هو مفهوم.1

 تنظيم األولويات .إدارة الوقت                     د. مقاصد الشريعة                    د.حقوق اإلنسان               ب.أ

 : من الوسائل التي تعين على قراءة القرآن الكريم.2

المحافظة عليه من التلف       .التأني في قراءة القرآن الكريم                                           ب.أ

 تلقيه مشافهة عن متقن له .حضور القلب                                                            د.ج

 : تم وضع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام.3

  1948.د                           1945.ج                                1947.ب                            1984.أ

 : ليس من واجبات المسلم تجاه السنة النبوية هو.4

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

 : النص الشرعي الذي يدل على واجب حفظ القرآن وتعليمه.5

            )) ..يقرأ القرآن مترسال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ((  :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:حديث.أ

 ))ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا))   :آية.ب

         ))خيركم من تعلم القرآن وعلمه))   :حديث.ج

 )) ذلك ومن يعظم شعائر هللا فإنها من تقوى القلوب))   :آية.د

 : في الدفاع عن اإلسالم هو ته في الشعررهامالصحابي الذي استثمر النبي عليه السالم .6

 حسان بن ثابت  .د      أبو موسى األشعري          .ج            مصعب بن عمير .ب      زيد بن ثابت      .أ

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

 بناء العالقات اإليجابية .د          إدارة الوقت             .الحوار                          ج.القيادة                   ب.أ
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 : جاء ذكر الصبر بعد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وصايا لقمان البنه، والحكمة من ذلك.8

ألن .ألن المعروف هو الخير والفضيلة ج.ألن المنكر يمثل الشر والرذيلة                                  ب.أ

 حرصا على عدم هداية الناس  .وينهاهم                        دالناس يصدون من يأمرهم 

بيل   ال واليوم اآلخر وجاهد في سجد الحرام كمن آمن باهلل اية الحاة وعمارة المسقأجعلتم س )) :قوله تعالى.9

 : مثال على ترتيب األولويات في القرآن الكريم على النحو اآلتي ))..يستوون عند  

 .                    تعالى، ثم الجهاد في سبيل هللا، ثم سقاية الحجاج، وعمارة المسجد الحراماإليمان باهلل .أ

 . الجهاد في سبيل هللا تعالى ثم اإليمان باهلل تعالى، ثم عمارة المسجد الحرام.ب

 .  تعالىسقاية الحجاج وعمارة المسجد الحرام تتساوى في األهمية مع اإليمان باهلل، والجهاد في سبيل هللا.ج

 . اإليمان باهلل تعالى، ثم عمارة المسجد الحرام، ثم سقاية الحجاج.د

 : من آثار التمسك بالقرآن الكريم على الناس.10

الضيق وضنك العيش                     .قيام المسلم بواجبه نحو القرآن الكريم                                  ب.أ

 تالوة القرآن الكريم مع أحكام التجويد .تعالى                                            دالسعادة ورضوان هللا .ج

 : الظواهر التي يدل ظهورها على شدة اقتراب يوم القيامة هي.11

 برى العالمات الك.د               لساعة الصغرىات اعالم.ج       الساعة        .ب                  صاخةال.أ

 : من العالمات الصغرى، والتي وقعت بعد وفاة النبي عليه السالم، وتعتبر تغيرا في السنن االجتماعية.12

 انشقاق القمر .انتشار الجهل                     د.ظهور المهدي                  ج.كثرة الزالزل              ب.أ

 : يوم اآلخرليس من األدلة على عناية القرآن الكريم بال.13

 .  يتم اإلسالم إال به اإلسالم، العد القرآن الكريم اإليمان باليوم اآلخر ركنا من أركان .أ

 . ربط اإليمان باليوم اآلخر باإليمان باهلل تعالى، لينضبط سلوك المسلم.ب

 . اإلكثار من ذكر اليوم اآلخر، فال تجد موضعا في القرآن إال ويذكر اليوم اآلخر في ثناياه.ج

 .           تسمية هذا اليوم بأسماء كثيرة، كيوم الدين، والطامة، والقارعة.د

  :واحد من التوجيهات األخالقية في سورة لقمان.14

 (( يا بني ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم عظيم))  .ب                        (( واتبع سبيل من أناب إلي))  .أ

 (( وال تصعر خدك للناس))  .د             (( الحكمة أن اشكر هللولقد آتينا لقمان ))  .ج 

 : واحدة من العبارات اآلتية صحيحة.15

 .     الميزان الذي توزن به أعمال الناس يوم القيامة يكون في الحدث التالي للعرض والحساب.أ

 .  القرآن، والصيامالشفاعة الصغرى تكون للنبي عليه السالم، وللشهداء، والصالحين، وقراءة .ب

 . المرور فوق الصراط يجتازه كل الناس المؤمن والكافر.ج 

 ال شيء مما ذكر .د
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 : المثال على تنظيم األولويات حسب األهمية.11

 يقدم العلم بالتوحيد على سائر المعارف     .ب   يقدم العلم على نوافل العبادة                                       .أ

 يقدم الطعام على الصالة إذا اجتمعا .م الصالة قبل خروج وقتها على زيارة المريض               دتقد.ج

 : أبو هريرة رضي   عنه عام ( أفعال الخير صدقة) توفي راوي حديث .11

  للهجرة 57.للبعثة                          د 7.للهجرة                       ج 7.للهجرة                    ب 75.أ

دقة ويعتبر من الص ((دقةوكل خطوة يخطوها إلى الصالة ص: ))المالعمل الذي يشير إليه قول النبي عليه الس.18

 : بمعناها الشامل

  الكلمة الطيبة.د         الحث على صالة الجماعة            .االهتمام بالبيئة                ج.إعانة اآلخرين         ب.أ

 : مما يدل على فضل صالة الجمعة .19

 أجر صيام رمضان .نيل األجر العظيم             د.قصر الخطبة               ج.اإلنصات للخطبة                    ب.أ

 : النص القرآني الذي يدل على عامل الدعوة إلى الخير كعامل من عوامل قوة األمة هو.20

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

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

 : عليهأحد األصناف اآلتية صالته للجمعة تقع فرضا، مع أنها ليست واجبة .21

 صالة المرأة للجمعة في بيتها          .صالة المسافر              د.ج     صالة المجنون       .صالة الصبي               ب.أ

 : حالة يسقط معها وجوب الجمعة .22

 انعدام القدرة .د    اإلقامة                   .وجود الجماعة                      ج.زوال الشمس                   ب.أ

يشير إلى  ))فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ستطعتم.. ((:قول النبي عليه السالم.23

 : أن

 ترك المحرمات حسب االستطاعة              .األعمال المحرمة ال تدخل ضمن ترتيب األولويات              ب.أ

 فعل الطاعات ال تراعى فيه القدرات .تخضع لتنظيم األولويات                 د األعمال المشروعة ال.ج

 : النص الشرعي الذي يدل على وسيلة من وسائل حفظ المال.24

 ((كل مسكر حرام)) :حديث.ب                 ((وال تقتلوا النفس التي حرم هللا إال بالحق))  :آية.أ

  ))قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون)) :آية.د    ))وال تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل هللا لكم قياما) (:آية.ج

 : من أحداث اليوم اآلخر الذي ترافقه أحداث كونية مذهلة هو .25

 دخول النار .د                    النفخة الثانية .الحشر                   ج.ب                   النفخة االولى .أ
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 : األخذ بما يليق باإلنسان من محاسن العادات ومكارم األخالق هو مفهوم.26

 التحسينيات .الحاجيات                        د.الضروريات                    ج.المقاصد                          ب.أ

 : من األمثلة على الحاجيات لحفظ المال.27

 حرمة زواج من ينجبون أطفاال مصابين بالتالسيميا .إباحة اإلفطار في رمضان للمسافر                   ب.أ

 تحريم االحتكار .استحباب السعي لطلب العلم                         د.ج

 : من أسباب الهيمنة االقتصادية على األمة اإلسالمية.28

 السيطرة على مصادر الثروة .تشويه التاريخ              د.تعظيم الحياة الغربية         ج.االحتالل العسكري       ب.أ

 : يعتبر حق التعلم واحدا من.29

 .31الحقوق الشخصية .الحقوق االجتماعية             د.الحقوق الفكرية              ج.الحقوق السياسية               ب.أ

نن هللا  : ) لَي   -رضي هللا تعالى عنه -لخباب بن األرت  -صلى هللا تعالى عليه وسلم -ا قوله القيمة التي يشير إليه. 30 تممن

َب َعلَى َغَنمم  ئأ َت اَل َيَخاف  إمالن هللاَ َوالذِّ َرَموأ َعاَء إملَى َحضأ نأ َصنأ اكمب  مم يَر الرن َر َحتنى َيسم َمأ جمل ون (َهَذا األأ َتعأ مأ َتسأ ك  نن باب لخ  هم، َولَكم

 : عنه ترجع إلى بن األرت رضي

  مهارة إدارة الوقت.القيم اإليمانية               د.القيم المهارية                      ج.القيم األخالقية                    ب.أ

  :نفسهالحديث النبوي  الحجية منحجية السنة النبوية ثبتت في القرآن، وفي عمل الصحابة، ومن األدلة على .31

   ))من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت  ((:حديث.أ

            ))وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ((:آية.ب

                                    ))..  من يطع الرسول فقد أطاع هللا))  :آية.ج

 (( ما تمسكتم بهما، كتاب هللا وسنة نبيهتركت فيكم أمرين لن تضلوا  (( :حديث.د

 : واحدة من العبارات اآلتية غير صحيحة.32

 . بعد صعود اإلمام على المنبر، يؤذن المؤذن األذان الثاني للجمعة، ويخطب اإلمام بالناس خطبتين.أ

  .من فضائل صالة الجمعة، أن هللا يعطي من صالها بكل خطو يخطوها أجر سنة قيامها وصيامها.ب

 . صالة الصبي للجمعة تعتبر فرضا، ألن على والديه تعويده على الصالة.ج

 . صالة الجمعة تحتاج إلى جماعة، والمسافر إذا صلى الجمعة أجزأته عن صالة الظهر.د

 : ليس من اآلثار اإليجابية للدعوة إلى الخير باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.33

  نشر القيم الفاضلة.محاصرة الفساد               د.قوة المجتمع                   ج.ب     ترويع المجتمع               .أ
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 : يشير إلى ))ليس المؤمن باللعان وال بالطعان وال الفاحش وال البذيء)) :حديث .34

 قيمة األمانة .د          مهارة الحوار           .مهارة إدارة الوقت                  ج.قيمة اإلحسان              ب.أ

 (( :  والكلمة الطيبة صدقة))  :جاءت الكلمة الطيبة في قول النبي عليه السالم.53

 نكرة .مطلقة                           د.مقيدة                                 ج.عامة                               ب.أ

 : الوقت وتنظيمهمن مظاهر اعتناء اإلسالم بإدارة .36

 عد الوقت أمانة يسأل عنها اإلنسان يوم القيامة .جعل العبادات في أوقات غير محدودة                      ب.أ

 وازن بين األهداف والواجبات .يدعو إلى سرعة إنجاز الهدف                              د.ج

 : مقصد من مقاصد اإلسالم الخمسة، من وسائل حفظه تشريع اإلسالم للجهاد هو  .37

  حفظ النسل .حفظ الدين                       د.حفظ المال                     ج.حفظ النفس                      ب.أ

 : الصحابي الذي تميز بموهبة القضاء هو.38

 أبو موسى األشعري          .سعد بن أبي وقاص             د.د هللا بن مسعود             جعب.مصعب بن عمير              ب.أ

 : الحرص على وحدة األمة، من صور االنتماء لألمة اإلسالمية، وتتحقق هذه الوحدة من خالل.39

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

 : واحد من األمور اآلتية ليس من األسباب الخارجية للتراجع الحضاري لألمة اإلسالمية.40 

 الهيمنة االقتصادية .الهيمنة العسكرية                     د.التراجع العلمي                ج.الهيمنة الثقافية             ب.أ

 : يشير إلى واجب ))وإنه ال يجير مشرك ماال لقريش وال نفسا وال يحول دونه على مؤمن)) :نص وثيقة المدينة.41

 التناصح بالخير       .التعاون في منع الظلم                                                       ب.أ

 منع تقديم أي مساعدة لمن يهدد أمن الدولة              .د                    التكافل االجتماعي                                     .ج

 :  القيم التي تتعلق بالمعايير واألحكام المستمدة من حقائق اإليمان هي.42

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

عوبا كم من ذكر وأنثى وجعلناكم شيا أيها الناس إنا خلقنا))  :ار إليه في قولهنسان المشس حقوق اإلمن أس.43

 )).. :لتعارفوا

 للجنس البشري وحدة األصل .اإلنسانية والعالمية                  د.التكريم                 ج.العدل                    ب.أ
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  :إذا صلى المريض الجمعة في المسجد، فإن صالته تقع.44

 فرضا، وال يجب عليه الظهر .فرضا، ويجب عليه الظهر أيضا                                          ب.أ

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

 : تتحقق إقامة الصالة التي أوصى بها لقمان ابنه من خالل.45

 استشعار مراقبة هللا تعالى   .دوام الصلة بين العبد وربه                                    ب.أ

 أدائها بأوقاتها وأركانها وشروطها وخشوعها .تكفير الذنوب                                                  د.ج

 : إعانة اآلخرين على قضاء حوائجهم من الصدقات المعنوية، والتي من آثارها.46

 لين تؤلف بين المص.العناية بالبيئة               د.التأكيد على أهمية التكافل               ج.إزالة البغضاء              ب.أ

 : التحسينيات التي نهى عنها الشرع من األمثلة على .47

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

 أخذ الزينة عند كل مسجد .وجوب غض البصر                                             د.ج

 : الناس ومحاسبتهم عليها هوحدث اليوم اآلخر الذي يسبق وزن أعمال .48

 دخول الجنة أو النار        .المرور فوق الصراط                                                         ب.أ

 الحشر والشفاعة الكبرى .الورود على الحوض                                                        د.ج

 : التوجيهات االجتماعية، ويدل عليه قوله تعالى في وصايا لقمان البنهحسن مخاطبة الناس، من .49

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

  (( اهلليا بني ال تشرك ب))  .د                                                   (( وأقيموا الصالة))  .ج

 : واحدة من الميزات اآلتية من ميزات حقوق اإلنسان في اإلسالم.50

 من عند هللا تعالى        .دائمة التغير                                                          ب.أ

 ال تتوافق مع للفطرة اإلنسانية .تتحدد حسب مصلحة كل إنسان                                   د.ج

 

    

 موفقون بالدارين 

 مدرس المادة الدكتور معاذ تيسير عياصرة


