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=================================================================== 

 لمجموعة األولى: اختيار من متعددا
 حرص المسلم على أال يمس المصحف إال طاهًرا، من مظاهر: - 1
 حفظه وتعليمه -د        نشره بين الناس -ج        تدّبر آياته والعمل بها -ب        معهتعظيمه والتأدب  -أ 
 
بُّ ُكلَّ ُمْخَتال   - 2 َك لِّلنَّاسِّ َواَل َتْمشِّ فِّي اأْلَْرضِّ َمَرًحا إِّنَّ هللَا اَل ُيحِّ ْر َخدَّ {، التوجيه  قال هللا تعالى: }َواَل ُتَصع ِّ َفُخور 

 المتضمن في هذه اآلية:
 االقتداء بالصالحين –د      ذم اإلعراض عن الناس -ج      االعتدال والتوسط -ب       وجوب شكر هللا تعالى -أ 
 
يُقوَن، َفَوهللاِّ اَل َيَملُّ هللُا َحتَّى َتَملُّوا، وَ  - 3 َن اْلَعَملِّ َما ُتطِّ َكاَن َأَحبَّ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "َعَلْيُكْم مِّ

ينِّ  ُبُه"، يدل هذا الحديث على ترتيب األعمال وفق:الد ِّ   إَِّلْيهِّ َما َداَوَم َعَلْيهِّ َصاحِّ
 الحاجة –د                   القدرة –ج                   النتيجة –ب                    األهمية –أ 
 
ُنوَن إِّْخَوٌة{، وقال رسول هللا صلى  - 4 َباَد هللاِّ إِّْخَواًنا، اْلُمْسلُِّم »هللا عليه وسلم: قال هللا تعالى: }إِّنََّما اْلُمْؤمِّ َوُكوُنوا عِّ

 ، عالقة الحديث الشريف السابق باآلية الكريمة من حيث األحكام والتوجيهات الواردة فيهما، هو أنها:«َأُخو اْلُمْسلِّمِّ
    مبينة  لما جاء في القرآن الكريم  -ب    مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم -أ 

 مستقلة بأحكام وتوجيهات لم ترد في القرآن الكريم -د    مفصلة لما جاء في القرآن الكريم -ج 
 
 عالمة الساعة التي تسوق الناس إلى المحشر هي: - 5
 النار –د                   الدخان –ج                   الدابة –ب                   الدجال –أ 
 
 أفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة، هو:العمل الذي يعتبر أجره  - 6
 إماطة األذى عن الطريق -د      إعانة اآلخرين -ج      الكلمة الطيبة -ب      العدل بين المتخاصمين -أ 
 
 



 
 

الصحابي الذي أرسله الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة المنورة لنشر اإلسالم فيها؛ لمعرفته بمهارته  - 7
 الناس بالحجة، هو:في إقناع 

 مصعب بن عمير -د         معاذ بن جبل -ج         أبو موسى األشعري  -ب         زيد بن ثابت -أ 
 
 من األحكام الشرعية التي في مرتبة الحاجي ات: - 8
 تحريم بيع اإلنسان على بيع أخيه -ب              وجوب طهارة البدن لصحة الصالة -أ 

 إباحة اإلفطار في رمضان للمسافر -د              ينة عند كل مسجدالندب ألخذ الز  -ج 
 
 الحكم الشرعي لصالة المرأة صالة الجمعة في المسجد، هو: - 9
 تصح صالتها فرًضا وتعيد صالة الظهر تطوًعا -أ 

 تصح صالتها فرًضا وال تعيد صالة الظهر -ب 
 تصح صالتها تطوًعا وتعيد صالة الظهر فرًضا -ج 
 تصح صالتها تطوًعا وال تعيد صالة الظهر -د 
 

اَلةِّ مِّْن َيْومِّ  - 10 َي لِّلصَّ يَن آَمُنوا إَِّذا ُنودِّ األمر بترك البيع وقت صالة الجمعة في قول هللا تعالى: }َيا َأيَُّها الَّذِّ
ْكرِّ َّللاَِّّ َوَذُروا اْلَبْيَع...{ يدل على:  اْلُجُمَعةِّ َفاْسَعْوا إَِّلى ذِّ

 التحريم -د                 اإلباحة   –ج                   االستحباب –ب                      الوجوب –أ 
 

قول النبي صلى هللا عليه وسلم: "وهللا ليتمَّن هذا األمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ال  - 11
 تربوية وردت في السيرة النبوية، هي:يخاف إال هللا أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون"، يدل على قيم 

 القيم السلوكية -د            القيم المهارية -ج            القيم األخالقية -ب            القيم اإليمانية -أ 
 

 الترتيب الصحيح لمصالح الناس حسب األولوية، هو: - 12
 مالحفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ النسل والعرض، حفظ ال -أ 

 حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل والعرض، حفظ العقل، حفظ المال -ب 
 حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل والعرض، حفظ المال -ج 
 حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النسل والعرض -د 
 
 



 
 

وهم يفدون عانَِّيهم(، الواجب الذي يدل عليه هذا )المهاجرون من قريش على َربعتهم: يتعاقلون بينهم،  - 13
 النص من وثيقة المدينة، هو:

    التكافل االجتماعي -ب              احترام سيادة النظام والقانون  -أ 
 التعاون في منع الظلم -د               التناصح والتواصي بالخير -ج 
 

 موقف المسلم من األحاديث الموضوعة، هو: – 14
 تعليمها للناس -د         تركها وعدم العمل بها -ج         العمل بما جاء فيها -ب         اإليمان بها -أ 
 

 من األسباب الخارجية لتراجع الدور الحضاري للمسلمين: – 15
 التراجع العلمي وتوقف حركة البحث واالجتهاد  -ب              سيطرة الحياة المادية -أ 

 انتشار الُفرقة والعصبية -د           قافية والفكريةالهيمنة الث -ج 
 

 أحد أطراف الفتوى الذي ُيطلب فيه بيان الحكم الشرعي في  المسألة، هو: – 16
 المفتى به -د             المستفتى عنه -ج              المفتي –ب             المستفتي –أ 
 

يَما  - 17 ْن َكَما َأْحَسَن َّللاَُّ إَِّلْيَك َواَل قال هللا تعالى: }َواْبَتغِّ فِّ ْنَيا َوَأْحسِّ َن الدُّ يَبَك مِّ َرَة َواَل َتْنَس َنصِّ اَر اآْلخِّ آَتاَك َّللاَُّ الدَّ
يَن{، تدل اآلية على واحدة من خصائص الحضارة اإلسالمية، هي دِّ بُّ اْلُمْفسِّ  :َتْبغِّ اْلَفَساَد فِّي اأْلَْرضِّ إِّنَّ َّللاََّ اَل ُيحِّ

 المساواة والعدالة -د       المرونة واالنفتاح -ج       الوسطية والتوازن  -ب       نسانية والعالميةاإل -أ 
 

يَرٌة{، تدل هذه اآلية على مهارة من مهارات تنظيم األولويات،  - 18 هِّ َبصِّ ْنَساُن َعَلى َنْفسِّ قال هللا تعالى: }َبلِّ اإلِّ
 هي:

 التخطيط المستمر في تنظيم أولويات األعمال -ب                    وبةفهم طبيعة األعمال والمهام المطل -أ 
 استثمار الوقت المتاح لتنفيذ األعمال -د         إدارة الذات ومعرفة القدرات واإلمكانات الخاصة -ج 
 

 عدة المطلقة التي ال تحيض: – 19
 أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية -د    ال عدة عليها    -ج    ثالث حيضات   -ب    ثالثة أشهر قمرية   -أ 
 

 امتناع المرأة عن الزينة بعد وفاة زوجها، يسمى: – 20
 الِحداد -د                العدة    –ج                  الحزن  –ب                   الخلع  –أ 



 
 

 
 راوي حديث )خطر الذنوب( هو الصحابي: - 21
 عبد هللا بن عباس -د          دسهل بن سع -هريرة          جأبو  - ك          ببن مالأنس  -أ 
 

يَن آَمُنوا إَِّذا َضَرْبُتْم فِّي َسبِّيلِّ َّللاَِّّ َفَتَبيَُّنوا َواَل َتُقوُلوا لَِّمْن َألْ  - 22 اَلَم َلْسَت قال هللا تعالى: }َيا َأيَُّها الَّذِّ َقى إَِّلْيُكُم السَّ
نً  ْنَد َّللاَِّّ َمَغانِّ ُمْؤمِّ ْنَيا َفعِّ  هذه اآلية تدل على:، ({94ُم َكثِّيَرٌة )ا َتْبَتُغوَن َعَرَض اْلَحَياةِّ الدُّ

 وجوب الجهاد في سبيل هللا -ب          النهي عن إطالق لفظ الكفر على من آمن باهلل عز وجل -أ 
 تحريم العنف المجتمعي -د                                                  ذم الحياة الدنيا -ج 
 

إن شئت أن أطبق عليهم »المقصود بـ )األخشبين( في قول ملك الجبال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  – 23
 ، هو:«األخشبين؟

 مر بن الخطابمدينة فتحت في عهد ع -ب                          واديان في جهنم -أ 
 جبالن يحيطان بمكة -د                            ُعمان واليمن -ج 
 

 ـ ُذكرت قصة ابني آدم في سورة: 24
 التوبة -د                األعراف –ج                  المائدة –ب                    البقرة –أ 
 

 في عام:اكتمل اإلعمار الهاشمي األول للمسجد األقصى  - 25
 1924 -د              1930 –ج               1925 –ب                      1928 –أ 
 

 من واجبات المرأة الدينية: - 26
 الدراسة لتأمين مستقبلها -ب                    العمل لتوفير احتياجات المنزل  -أ 

 االلتزام باللباس الشرعي -د                                النفقة على أوالدها -ج 
 

 األصل في العالقات بين الدول في اإلسالم: - 27
لم -د                 المصلحة –ج                     العداوة –ب                      الحرب –أ   السِّ
 

 نزلت سورة التوبة بعد غزوة: - 28
 خيبر -د                  تبوك –ج                      الخندق –ب                   األحزاب   –أ 



 
 

 
 يعد التفريق بين الزوجين بسبب العيوب: – 29
 طالًقا بائًنا بينونة صغرى  -د       فسًخا   –ج    طالًقا بائًنا بينونة كبرى    -ب            طالًقا رجعيًّا   -أ 
 

َيُه َكْيَف ُيَوارِّي َسْوَءةَ المقصود  - 30  بعبارة )َسْوَءة أخيه( في قول هللا تعالى: }َفَبَعَث َّللاَُّ ُغَراًبا َيْبَحُث فِّي اأْلَْرضِّ لُِّيرِّ
يهِّ...{، هو:  َأخِّ

 سّر أخيه -د               فضيحة أخيه -ج               عورة أخيه -ب              جثة أخيه -أ 
 

 مطلقة التي ال عدة عليها، هي:المرأة ال - 31
 التي ال تحيض -د        التي تحيض -ج               المطلقة قبل الدخول  –ب               الحامل –أ 
 

َكم تشريع: - 32  التأكد من براءة الرحم وخلو ه من الحمل؛ كي ال تختلط األنساب، من حِّ
 الخلع -د                  العدة –ج                     الفسخ –ب                      الطالق –أ 
 

 التفريق الذي يكون بإرادة أحد الزوجين، هو: - 33
 التفريق بسبب الهجر -د    التفريق بسبب الحبس -ج    التفريق بسبب الشقاق والنزاع -ب    الطالق والخلع -أ 
 

 حكم الطالق إذا تعذرت الحياة الزوجية وتحولت المودة إلى شقاء، واستحال اإلصالح بين الزوجين:  - 34
 مباح -د                   حرام –ج                    واجب –ب                      فرض –أ 
 

 حكم طلب المرأة الطالق إذا كان من غير سبب: - 35
 غير مستحب -د                مكروه –ج                     حرام –ب                      مباح –أ 
 

 نوع الطالق بالخلع الرضائي: - 36
 بائن -د                  تفريق –ج                     فسخ –ب                    رجعي –أ 
 
 

 
 



 
 

 
 وخطأأالمجموعة الثانية: صح 

صلى هللا عليه وسلم المرأة ثابت بن قيس طلب الطالق مقابل أن ترد على زوجها ما أخذته من أجاز الرسول  .1
 .مهر، إذا كرهت زوجها، وخافت أال تؤدي حقوقه

 .أجاز قانون األحوال الشخصية األردني التفريق لالفتداء، وهو )الخلع الرضائي( .2
 فقة المحكوم بها عليه.إذا أثبت الزوج أنه معسر، أمهله القاضي ستة أشهر لدفع الن .3
 .أقر اإلسالم حق المرأة في قبول الخاطب أو رفضه؛ فال تجبر امرأة على الزواج .4
 .تطليق القاضي لعدم اإلنفاق يقع رجعيًّا إذا كان بعد الدخول، ولم يكن مكّماًل للثالث .5
ات المسلحة في الحفاظ الجهاد بالمعنى العام يتعلق بمحاربة المعتدين، كالذي يبذله الجنود البواسل من القو  .6

 .على أمن البلد من أي عدوان خارجي، بأمر من رئيس الدولة
 .صدرت رسالة عمان في عهد الملك حسين بن طالل .7
 .الصغائر: هي كل ذنب ُقرن به وعيد شديد؛ كلعن هللا لمرتكبه أو غضبه أو توعده بالعذاب الشديد .8
 .د الطلقاتالطالق الرجعي هو الطالق الوحيد الذي ال ينقص من عد .9

 في الشقاق والنزاع بين الزوجين يحكم الحكمان بناء على تقرير القاضي. .10
 في الطالق البائن تبقى الزوجة على عصمة زوجها في مدة العدة، وتقضي عدتها في بيت الزوجية. .11
ة أن تخرج من بيتها نهاًرا؛ كالذهاب إلى العمل أو زيارة أهلها أو الخروج لقضاء  .12 ال يجوز للحادَّ

 .ائجهاحو 
 .يجب على المسلم أن يشغل نفسه في البحث عن األسئلة التي لم ترد في القرآن الكريم .13
 .يحرم ِخطبة المرأة المعتدة أو الزواج منها، سواء أكانت معتدة من طالق أم من فسخ أم من وفاة .14

 
=============================================================== 
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 وكل عام وأنتم بخير 
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1 

 

 التربية اإلسالمية

 / الفصل الثاني 2022 – 2021

 ( عالمة200) نهائياالختبار ال

 الصف الثاني الثانوي

 اإلجابات النموذجية

23/5/2022 

===================================================== 

 

 المجموعة األولى: اختيار من متعدد
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 المجموعة الثانية: صح أو خطأ
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 بالتوفيق

 رياألستاذ معتصم الكوب  


