مدرسة حي األمير عبد هللا الثانوية المختلطة
الفصل الدراسي الثاني 2021/2022
امتحان الشهر األول
االسم ........................................ :

الصف :العاشر

التاريخ ........................................ :

المبحث  :التربية اإلسالمية

العالمة ()26

السؤال األول  :من خالل دراستك لآليات من سورة آل عمران أجيبي عن األسئلة اآلتية :

(6عالمات)

َّللا ق َيا ًما َوقُعُودًا
أ -أكملي من قوله تعالى ." :الَّذينَ َي ْذ ُك ُرونَ َّ َ
.....................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

َ .............................وتَ َوفَّنَا َم َع

األَبْرار"

َ

ب -استخرجي من اآليات الكريمة المصطلح الذي بيبن المعنى اآلتي :
عبثا ........................................................................................................... :
ألصحاب العقول ........................................................................................... :
ج -أبين السلوكيات التي يقوم بها أصحاب العقول السليمة .
..................................................................................................................
..................................................................................................................
السؤال الثاني  :من خالل دراستك لدرس صلح الحديبية أجيبي عن األسئلة اآلتية 5( :عالمات)

أ -أبين سبب خروج الرسول عليه الصالة والسالم وأصحابه إلى العمرة
.............................................................................................................
.............................................................................................................
ب -اذكري شرطين من شروط صلح الحديبية :
...................................................2 .......................................................1
ج -كان لصلح الحديبية نتائج إيجابية منها ..................................................................

السؤال الثالث :ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي 10(:عالمة)
-1عدد الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى هللا عليه وسلم ألداء العمرة:
ب 1400.ج . 1600 .د400 .
أ.1500.
-2المقصود بالزهراوان هما سورتا:
ب .البقرة والنساء
أ.الكهف ومريم

ج.المعوذتين

د .البقرة وآل عمران

.3حذرت الشريعة اإلسالمية من الخرافات واألباطيل :
أ .لتعارضها مع مبادئ الدين ب.لتعارضها مع العقل ج.لكثرة األضرار البالغة

د .جميع ما ذكر

.4ما طلب من المكلف فعله على وجه اإللزام حيث يثاب فاعله ويأثم تاركه هو :
أ.الفرض ب -المندوب ج .الحرام د.المكروه
.5قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " بالغ في االستنشاق إال أن تكون صائما" الحكم الشرعي هو:
د.حرام
ج.فرض
ب .مكروه
أ .مباح

السؤال الرابع:
ضعي إشارة (√)أمام العبارة الصحيحة وإشارة ()Xأمام العبارة الخاطئة5(:عالمات)
(.1

)التمائم هي تصديق كل من يدعي معرفة الغيب.

(.2

)للفرض نوعان فرض عين وفرض كفاية.

) (.3سميت العمرة التي جاءت بعد صلح الحديبية بعمرة القضاء.
(.4

) إشاعة الخوف والقلق في نفس األنسان تعد من مخاطر تصديق الخرافة.

(.5

) تقسم األحكام التكليفية إلى أربعة أقسام .
أدعو هللا لكن بالتوفيق والنجاح والوصول إلى أعلى درجات العلم النافع والعمل الصالح
وأن تكونوا منارات يستنير بها من خلفكم ليسيروا على خطاكم ^^-
معلمتكم المحبة لكم والداعية لكم بكل الخير "ميساء عبد العال "

