االختبار لمادة العلوم اإلسالمية للصف الثاني عشر األدبي
الشعبة ) ( :

االسم :

ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :
 – 1مما يعين الفرد على تنمية الكلم الطيب :
ب – ترويض اللسان على ذكر هللا

أ – نشر ثقافة الكلم الطيب

ج – تعزيز دور القدوة الحسنة

د – التخلص من الشيطان

 – 2من أخالقيات القيادة التي نجدها في سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم :
ب – تنمية األفراد ورعايتهم

أ – تعزيز السلوك االيجابي

د – تنظيم الحياة

ج – اكتشاف المواهب

 – 3يدل قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ألبي ذر ( يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة  )..على واحدة من أخالقيات
القيادة :
أ – القدوة الحسنة

ج – الحزم والحسم

ب – تفويض الصالحيات

د – وضع اإلنسان المناسب في المكان المناسب

 – 4قال تعالى  ( :فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ) تبين اآلية واحدة من واجباتنا تجاه العلماء هي :
أ – التأدب معهم واحترامهم

ب – االستجابة لهم واالنتفاع بعلمهم

د – الدفاع عنهم

ج – دقة النقل

 – 5هو حجر منصوب في الركن الجنوبي الشرقي من الكعبة ومن محاذاته يبدأ الطواف :
أ – الركن اليماني

ب – مقام إبراهيم عليه السالم

د – الحجر األسود

ج – الكعبة

 – 6زبيدة رحمها هللا هي زوجة هارون الرشيد وهي أم ولده :
أ – األمين

ج – جعفر

ب – المأمون

د – عبد الملك

 – 7هي المبادئ والقواعد المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية التي تضبط مؤسسات الحكم ببعضها  ،هذا تعريف :
أ – الكلم الطيب

ب – القيادة

ج – القيم السياسية

د – ال شيء مما ذكر صحيح

 – 8قال تعالى  ( :وأمرهم شورى بينهم ) يدل على واحدة من آثار القيم السياسية في اإلسالم :
ب – المشاركة السياسية

أ – تحقيق المواطنة الصالحة

ج – انتشار األمن واالستقرار

د – طاعة الحاكم

 – 9واحدة من اآلتية ال تنتمي للفن التشكيلي :
أ – الخط العربي

ب – العمارة اإلسالمية

ج – القباب واألقواس

د – الخطابة

 – 10من صفات الداعي الناجح :
أ – اإلخالص في الدعوة

ب -التنويع في األساليب

ج – التلطف مع المدعو

د – مراعاة األولويات

 – 11قال تعالى  ( :فال تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ) يدل قوله تعالى على واحدة من المحاذير التي يجب على الداعي إلى هللا تجنبها:
أ – التشديد على الناس

ب -مدح الداعي نفسه

ج – القدح باألشخاص

د – إهمال المظهر واللباس

 – 12واحدة من التالية ليست من أخالق صاحب العمل :
أ – تكليف العامل بالمستطاع

ب – العدل والمساواة

ج – اإلنجاز واإلتقان

د – إعطاء العامل أجر مناسب

 – 13هي حفظ حقوق الخالق والمخلوق وأدائها على الوجه الصحيح  ،هو مفهوم :
أ – األمانة

ج – الدعوة إلى هللا

ب – القيادة

د – الداعي إلى هللا

 – 14كل التالية من األمور التي تقي الشباب من االنحالل الخلقي ما عدا :
ب – اختيار الرفقة

أ – استشعار رقابة هللا

ج – استثمار طاقات الشباب

د – الفقر والبطالة

 – 15قال تعالى  ( :قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في األرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) تشير اآلية الكريمة إلى فائدة السياحة
أ – الترويح عن النفس

ب – التفكر والتأمل بهدف االعتبار ج – التعارف بين الشعوب د – تحقيق المنفعة االقتصادية

 – 16من آداب االعتذار :
أ – تحصيل رضا هللا تعالى

ج – اختيار الوقت المناسب

ب – تقوية أواصر المحبة

د – الشعور بالراحة والطمأنينة

 – 17هي مفتاح العبادة يقولها كل من يريد الدخول في الصالة :
أ – دعاء االستفتاح

ج – اإلحسان في الوضوء

ب – تكبيرة اإلحرام

د – السجود

 – 18قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ( :إن هللا يحب معالي األمور وأشرافها  )..يشير الحديث إلى :
أ – القدوة الحسنة

ج – مكانة الصالة

ب – علو الهمة

د – كل ما ذكر صحيح

 – 19ينسب أبو الحسن الندوي إلى :
أ – الحسن بن علي

ج – عبد هللا بن عمر

ب – الحسين بن علي

د – عمر بن الخطاب

 – 20واحدة من التالية ليست من أعمال موسى بن نصير :
ب – قيادة الحمالت البحرية

أ – إنشاء الدواوين

ج – بناء أسطول بحري

د – فتح األندلس

 -21هو التعبير عن األفكار والمشاعر عن طريق إعادة صياغة الواقع بصور جيدة مثل :الرسم ،والخط ،والنحت ،وفن العمارة ،والتصميم
أ)الفن التشكيلي

ب)الفن الصوتي

-22يقع الجامع األزهر في :
أ)المدينة المنورة ب)دمشق

ج)الفن الحركي د)جميع ما ذكر

ج)القاهرة

د)تونس

-23هو الذي يختص بالتعبير عن األفكار والمشاعر بالصوت المؤثر في نفس السامع ،فيستشعر القيم الجمالية لما
يسمعه ،و يدرك الرسالة المتضمنة في العمل الفني (،مثل :األناشيد /والشعر/والخطابة/والصوت الجميل في قراءة
القرآن و تجويده).
أ)الفن التشكيلي ب)الفن الصوتي ج)الفن الحركي د)جميع ما ذكر
-24ضوابط الفن في اإلسالمي:
أ)أال يناقض عقيدة التوحيد ،فيتجرد من الوثنيات والخرافات واألوهام و األساطير ،كتطوير الذات اإللهية ،وصور
األنبياء
ب)أن يخلو من المحرمات والممنوعات ،مثل :تصوير العورات
ج)أن يرتبط بهدف نبيل ورسالة إنسانية سامية
د)جميع ما ذكر
-25فضل الكلم الطيب :التي يدل عليها قول النبي ":والكلمة الطيبة صدقة" :
أ)أن هللا يتقبله ويجازي عليه بالخير
ب)أن هللا جعل الكلم الطيب أفضل من العطاء

ج)أن الكلم الطيب يعين على تحقيق الخير وتيسير البركة لإلنسان وذريته وحفظهم من السوء
د)جميع ما ذكر
-26من آثار الكلم الطيب في حياة الفرد والمجتمع التي يدل عليها قول هللا تعالى {:و قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن
إن الشيطان كان لإلنسان عدوا مبينا }
ب)إشاعة المحبة بين الناس والقضاء على العداوة والشحناء ج)التخلص من كيد الشيطان
أ)نيل رضا هللا
وسعيه لإلفساد بين الناس وإيقاع العداوة بينهم د)جميع ما ذكر
-27بين مكانة منزلة العلماء الشريعة التي يدل عليها قول النبي ":فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ":
أ)وصف النبي لهم بأنهم ورثة األنبياء ب) تفضيل العالم على العابد ج) جميع ما ذكر
-28الحجر األسود  :هو الحجر المنصوب في الركن الجنوبي الشرقي من الكعبة ،ومن محاذاته يبدأ الطواف حول
الكعبة ،والحجر األسود كما بين الرسول صلى هللا عليه وسلم من الجنة
ب) ال
أ)نعم
-29للعلماء مكانة ومنزلة رفيعة في اإلسالم يدل عليها قوله تعالى {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون} هو
:
أ)أن هللا رفع مكانتهم ومنزلتهم في األجر والمثوبة
ب)أن هللا جعل العلم طريقا لصاحبه لدخول الجنة وتحصيل األجر والثواب
ج)أن هللا شهد لهم بالخير والفضل لما يحققه لهم علمهم من خشية هللا
د)جميع ما ذكر
-30مقام إبراهيم عليه السالم :هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السالم عند بناء الكعبة المشرفة ،لما ارتفع البناء
،ثم قام مؤذنا عليه في الناس بالحج بعد أن اكتمل بناء الكعبة
ب) ال
أ)نعم
-31حكم السعي بين الصفا والمروة للحاج والمعتمر :
د)ركن
ب)سنة ج)واجب
أ)مباح
-32من أخالقيات قيادة الرسول (اكتشاف المواهب ) مثل :
أ)قال النبي ":أقضاهم علي بن أبي طالب وأقرؤهم لكتاب هللا أبي بن كعب وأعلمهم بالحالل والحرام معاذ بن جبل
وأفرضهم زيد -أي أعلمهم بالمواريث "
ب)مثال :كان النبي يكلف كل واحد منهم بما يتناسب و موهبته :فكلف حسان بن ثابت بالرد عبى أعداء اإلسالم في
شعره وقال له ":إن روج القدس-جبريل عليه السالم-اليزال يؤيدك ما نافحت -دافعت -عن هللا ورسوله " /وكلف قيس
بن ثابت أن يرد على خطباء المشركين
ج)جميع ما ذكر
-33صحابي أرسله النبي إلى المدينة المنورة داعيا إلى اإلسالم  ،يعلم الناس مبادئ الدين  ،ويقرئهم القرآن ،حتى
سمي بالمقرئ فكان أول سفير في اإلسالم
أ)مصعب بن عمير ب)عثمان بن عفان ج)أسامة بين زيد د)علي بن أبي طالب
 -34من أخالقيات قيادة الرسول (مشورة أصحاب الرأي ومشاركتهم في اتخاذ القرارات )،مثل :عندما هم النبي بعقد
الصلح بينه وبين غطفان على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة عدل الرسول عن ذلك بعد استشارة سعد بن معاذ وسعد بن
عبادة
ب)ال
أ)نعم
-35يشير قول الرسول صلى هللا عليه وسلم":لو يعلم الناس ما في الوحدة" إلى أدب من آداب السياحة هو:
أ)الدعاء عند النزول في المكان ب)تجنب المظاهر السلوكية السيئة ج)اختيار الرفقة الصالحة د)االعتدال في النفاق
-36من اآلداب التي يجب علينا االلتزام بها نحو السائحين في بلدنا والذي يدل عليخ قول النبي صلى هللا عليه
وسلم":وارشاد السبيل":

أ)تجنب اإلساءة للسائحين أو االعتداء عليهم بقول أو فعل
ج)تيسير أمور السائحين
-37من اعظم اعمال الصالة:
ب)تكبيرة االحرام
أ)الركوع

ج)السجود

ب)ارشاد التائهين منهم الى المكان الذي يقصده
د)الرفق بهم

د)قراءة الفاتحة

-38من اثار االعتذار واالعذار الذي يدل عليه قوله تعالى":وال تستوي الحسنة وال السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة
كأنه ولي حميم"
ب)تقوية أواصر المحبة بين أفراد المجتمع
د)الشور بالراحة والطمأنينة

أ)تحصيل رضا هللا عز وجل ومحبته
ج)زوال الخصومات بين المتخاصمين وعودة المحبة
-39توفي أبو الحسن الندوي عام:
أ)1914

ب)1913

د)1999

ج)1920

-40يقال هذا الدعاء "رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك"
أ)بعد الصالة

ب)عند الدخول الى المسجد

ج) بداية الصالة

د)عند الخروج من المسجد

انتهت األسئلة
مع دعائي لكن بالنجاح والتوفيق

