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

الصف :األول ثانوي

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

المبحث  :التربية اإلسالمية

السؤال األول  :من خالل دراستك اآليات من سورة البقرة أجيبي عن األسئلة اآلتية :

أ-أكملي من قوله تعالى " :مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل هللا5عالمات
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.....................................................................................وهللا غين حليم"
ب-وعد هللا تعالى من أنفق ماله في سبيله باألجر العظيم في الدنيا واآلخرة كما ورد في اآليات وضحي
هذا األجر:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
ج-ما هي التوجيهات التربوية والربانية المستفادة من اآليات .
..................................................................................................................
....................................................................................................................

السؤال الثاني  :من خالل دراستك لحديث حرمة إيذاء اآلخرين أجيبي عن األسئلة اآلتية 5 :عالمات
أ-اكتب حديث حرمة إيذاء اآلخرين سندا ً ومتناً.
..................................................................................................................
.................................................................................................................
ب-اذكري اإلرشادات النبوية الوقائية التي تحد من إلحاق األذى بالنفس البشرية بقصد أو من غير قصد
..................................................................................................................
..................................................................................................................
ج -الضرورات الخمس هي ما تتوقف عليها حياة اإلنسان الكريمة وهي :
.......................،....................،...................,.،........................،.....................

السؤال الثالث-:للنبي عليه الصالة والسالم مكانة عظيمة عند هللا تعالى وعند الناس ،وآل
بيته أيضا لهم مكانة عظيمة وضحي دور آل البيت في نشر الدعوة اإلسالمية5 :عالمات
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
ب -ينعم المتحاوب في هللا بنعم كثيرة في الدنيا واآلخرة منها :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
السؤال الرابع:
ضعي إشارة (√)أمام العبارة الصحيحة وإشارة ()Xأمام العبارة الخاطئة5:عالمات
(.1

)من ثواب المتحابين في هللا يوم القيامة الفوز بنعيم الجنة واإلرتقاء فيها ألعلى الدرجات .

(.2

)الزواج هو عقد بين الرجل والمرأة تحل له شرعا بقصد إنشاء أسرة تحصينا للفرد والمجتمع.

(.3

)المهر واجب كما ورد في القرآن والسنة.

(.4
(.5

)يعد العدول عن الخطبة طالقا ويترتب على المخطوبة عدة.
)معنى يغبطهم األنبياء كما ورد في الحديث أي يسرون ويفرحون بمنزلة المتحابين في هللا .
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 "

