
 بسم هللا الرمحن الرحيم      
    

 ول(ال اإلسالمية )الفصل  ةامتحان التربي
 الفرع: جميع الفروع ما عدا الشرعي              م2022/ 2021العام الدراسي                                    فلسطيندولة 

     م8/1/2014اليوم والتاريخ: األحد                                                     االعالي                             وزارة التربية والتعليم 

                    طولكرم                                         / والتعليمالتربية  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2يتبع صفحة )                                                    1        الحظ الصفحة التالية                                              

 عالمة( 100)مجموع العالمات                    ( منها فقط.               أربعة ( أسئلة، أجب عن ) 5عدد أسئلة الورقة ) 

        دولة ف لسطين                   
والتعليم وزارة التربية                

م مديرية التربية والتعليم/طولكر   

 جميع الفروع ما عدا الشرعي  الفرع:      
 م 2021/ 12/ 14الثالثاء  : والتاريخليوم ا  وزار

 تان ونصف سـاع :االمتحاندة م      
 

 عالمة(   60)     : اختر رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي: السؤال الول
م ِبَما أَ َفاْحك  ( : قوله تعالىالخطاب في  .  1    : )نَزَل للا  م َبْيَنه 

 .  لمهاجرين دون غيرهمل.      د.  خاص باألنصارج.        .  عام لجميع المؤمنين.      ب.  خاص بالنبي  أ.      
 ه أمر صلى(: بَ زَ إذا حَ  ه" كما ورد في الحديث )كان النبي بَ زَ معنى "حَ  .2

 . حصل لهد.             . اشتد عليه  ج.                        . أسعدهب.               .    أغضبهأ.      
   العمل الذي قام به الخضر عند دخوله القرية: .  3

 .   إلقاء خطابد.       .         قتل الغالم.           ج.  صالح الجدارإب.         .     خرق السفينةأ.      
تبت الجوامِ .  4  نن على: ع والس  ر 

 . فتاوى التابعين.      د.  ابةالصح  أسماءج.    .          . األبواب الفقهية.          بالموضوعاتأ.      
 من فضائل السيدة عائشة      : ليست  واحدة من اآلتية .  5

 .   . كثرة قيامها وروايتها للحديثد     . في بيتها فن دُ   . .      جفي بيتها ُمِرض   ب.   .  في حجرها توفي  أ.      
كر للا .  6 كم ش   عمه: على نِ تعالى  ح 

 .   مكروهد.          .        واجبج.                .      مندوبب.                أ. مباح.          
 واحدة من العبارات اآلتية صحيحة: .  7

 .     سبال هو تطويل الثوبإلب. ا     .                      سبال والتسبيلال فرق بين اإلأ.      
 سبال هو جعل الثمر في سبيل هللا تعالى. اإل  د.                    .          التسبيل هو تطويل الثوبج.      

      واجب المسلم تجاه غير المعادين من أهل الكتاب: .  8
 .  عدم استئمانهمد.          .      الكيد لهم.             ج.  إهمال أمرهم.    ب.  حسان إليهمالبر واإلأ.      

  مباشرا : كريم خطابا  واحدة من الدلة اآلتية تدل على خطاب القرآن ال.  9
رُّ (.                           ب.  )َوِكَتب مَّْسُطور *َوالطُّورِ (أ.       ُكُم الضُّ  . )َتْدُعوَن ِإالَّ ِإيَّاهُ  َمن اْلَبْحِر َضلَّ  ِفي َوِإَذا َمسَّ

ينِ  َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقة   الَفَلوْ (.  .   د)َواْلِكَتاِب الَِّذي َنزََّل َعَلى َرُسوِلهِ   َوَرُسوِلهِ آِمُنوا ِباللِ (  . ج        . )ِمْنُهْم طاِئَفٌة ِلَيَتَفقَُّهوا ِفي الدِِّ
كم إطالة اإلمام بالصالة بالرغم من سماع بكاء  .  10  طفال: الح 
      . مكروهد.              .       واجبج.                      .   حرام  ب.                .  مندوبأ.      
 بين أفراد المجتمع:   ع ثوابها له دور في تحقيق التكافل االجتماعي  تي ال ينقطالعمال العمل من  .  11
 .                  باط في سبيل هللاالرِ د.   .           تربية األبناءج.      .       الصدقة الجاريةب.    .            نشر العلمأ.      

               
 

 . ، وعلى المشترك أن يجيب عنها جميعا  ثالثة أسئلةالقسم الول )إجباري(: يتكون هذا القسم من    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3يتبع صفحة )                                                  2                              الحظ الصفحة التالية                          

 با ": رَ معنى كلمة "سَ .  12
                   مسلكا . .                 د.  مشقة.                    ج.  ُحجةب.                      . تعبا  أ.       
كم المد فيها "مد لين": .  13  واحدة من اآلتية ح 

                                    .    ْيٌر( )َخبِ  د.     .            )ِعَقاٌب(   ج.               )َيْعَلُموَن(.    .                 ب. )َبْيٌت(   أ.     
 يترتب على تمكين للا للمؤمنين في الرض: .  14
 . ترسيخ دوافع الخير وُحبهب.            .               تميِّز المؤمن الحق من المنافقأ.      

 . ملالجزاء من جنس العد.    .                  نفاذ أحكام اإلسالم في الناس كافةج.       
 صالة للا تعالى على الصابرين:   ون تك.  15
 . بتسخير المالئكة لمنفعتهم د.          بتعويضهم خيرا . ج.    .          بالثناء عليهم.            ب.  بالدعاء لهمأ.      
 : ى الحقائق"المفهوم الذي ت شير إليه العبارة اآلتية: "مجموعة السس أو الضوابط التي يعتمدها المسلم للوصول إل.  16
 .      منهج القرآن في التربيةب.           .       منهج القرآن في ترسيخ حقائق اإليمانأ.      
 . نةمنهج التعامل مع القرآن الكريم والسِّ   د.              .          أثر اإليمان في المجتمع البشري ج.      

 أ": وط  ف كتاب "الم  ؤل  م  .  17  
 .  أبو موسى األشعري د.      .      أنس بن مالك.         ج.  ن شهاب الزهري باب.        .  مالك بن أنسأ.        

 المقصود بالكتاب المسطور: .  18  
 . اللوح المحفوظد.          .  السماء وما فيهاج.              .     الكون كلهب.      .    القرآن الكريمأ.        

 :  )مطس  (لى:  نوع المد في "الطاء" في قوله تعا.  19  
 . مد الزم حرفي مثقل.             د.  مد طبيعي.       ج.  مد الزم حرفي مخففب.          .        مد لينأ.        

 َن الصنام التي عبدها العرب:  مِ .  20  
 . الالتد.         .            يغوثج.                       .     يعوق ب.       .           سواعأ.        

 وحي:  نبويةنة الالس  .  21  
 . معانيهابال بألفاظها وال د.                . فقطألفاظها  ب.        ج.  معانيها ومضامينهاب.   ب.  بألفاظها ومعانيهاأ.        

لِ ْمتَ   َأت ِبع َك َعَلى َهلْ (يدل قوله تعالى:  .  22   ْشد  َأن ت َعلِ َمِن ِمم ا ع   : )ا  ر 
 .                   الصبر وتحمل المشاقد.      ج. السعي في طلب العلم.     .  لمي طلب العالتواضع ف  ب.   .    التمسك بالحقأ.        

  (: بي هذهحِ حب؟ قالت: بلى. قال: فأَ ما أ   حبينت    لستِ أ: ) الصحابية التي قال لها النبي .  23   
 . . فاطمة      د              .       ج. أم سليم                .        أم سلمةب.  .             عائشة  أ.        

 المفهوم الذي ت شير إليه العبارة اآلتية: )أن يأتي بعد الهمزة حرف مد في كلمة(: .  24   
 . مد منفصلد.               .   مد متصلج.               .   مد الزم كلميب.               .  مد بدل  أ.       

 : ا  كفائي   ا  عد فيها العلم فرضي  . واحدة من اآلتية  25  
 . أحكام المصارف اإلسالمية.       د.  أحكام البيع للتاجرج.           .     العباداتأحكام  ب.        .  أحكام الوضوءأ.        

ْفِك ع ْصَبٌة مِ نك مْ  ِإن  (. يدل قوله تعالى:  26   وا ِباإلِْ  :       عائشةالسي دة أن من صفات   على  )ال ِذيَن َجاء 
 . الشعر والبالغةد.     .          الطهر والنقاءج.             .         العلم والفقهب.           .   لعبادةكثرة اأ.        
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 (4يتبع صفحة )                                                                              3    الحظ الصفحة التالية                      

 م 2019تابع أسئلة مبحث: التربية اإلسالمية             الفرع: جميع الفروع ما عدا الشرعي                          لعام 
 معيط: عقبة بن أبي   أذى المشرك  النبي   لذي دفع عنا  الصحابي  . 27     

 .    عمر بن الخطاب  .   د.  مصعب بن عمير  .        ج.  أبو بكر الصديق .  ب.  عروة بن الزبير  أ.        
 عتهم إال بااللتزام بالمنهج الرباني:  الذين ال تستقيم طبي. 28  

 . وذريته آدم .            د.  إبليس وذريتهج.                .     الشياطينب.            .    المالئكةأ.      
 لفة بين قبيلتي الوس والخزرج وأثار نار العداوة بينهم: الشخص الذي شق  عليه ال  . 29  

 . مالك بن عوف.       د. عبد هللا بن صوريا  ج.             .    شاس بن قيس.       ب.  كعب بن أسود  أ.     
 فيها مفخمة: تية الم لفظ الجاللة  من اآل ة. واحد30
 أَِّحٌد هللُا(.         ) (.              د. ج. )ُيَسِبُح للِ                       (. ا  هللاُ مَ وْ )قَ .          ب.  )قِّاُلْوا اللهمَّ( أ.      
 ة: مكانة القرآن الكريم بين الكتب السماوي  .  31
    نكر ما جاء فيها من عقائد.  يُ   . ب                            . ُيقر ما فيها من شرائع كاملةأ.      
 ال يتعارض مع ما جاء في الكتب السماوية السابقة.   د.     ويتمايز بما فيه من تشريعات.  ُيقر ما فيها من الحق    ج.     
 رص المسلم على السعي والخذ السباب يدل على أن من آثار اإليمان على الفرد: حِ .  32
 . الغلبة والنصرد.       .      العزة والشجاعةج.              .    التضحية الفداء.      ب.  الرضاالصبر  و أ.      

 ظهر الشرك لول مرة في تاريخ البشرية في قوم:  .  33 
 .   نوح  د.           .        لوط  ج.    .                  محمد ب.          .   إبراهيم  أ.      
   في:   كانت مرحلة التدوين.  34
 ج. بداية القرن األول الهجري. د. نهاية القرن الثاني الهجري. .  نهاية القرن األول الهجري   . ب. بداية القرن الثاني الهجري أ.      
 . واحدة من اآلتية ال تدخل في البدع المحرمة: 35
 يستظل تقربا  إلى هللا.  رجل وقف بالشمس ولمب.                 .    رجل يزور قبر والده بين الحين واآلخرأ.      

   رجل جعل مديره في العمل في مرتبة األنبياء. د.            رجل نذر أن ال يتكلم طوال اليوم تقربا  إلى هللا. ج.      
 من العبر المستفادة من إغواء إبليس آلدم وزوجه لألكل من الشجرة: .  36
 .     عاقبة الِكبر الطرد من رحمة هللاب.                            .      عدم القنوط من رحمة هللاأ.      

 . فضل اإلنسان على غيره من المخلوقاتد.           .     االستجابة لوساوس الشيطان تقود إلى الشقاءج.     
 أجاز بعض العلماء إخراج قيمة صدقة الفطر نقدا  مما يدل على أن من أسس منهج التعامل مع القرآن والسنة: .  37
 . اعتماد الصحيح الثابت من السنةب.                                   .  مان بالوحي اإللهياإليأ.      

 . مراعاة مقاصد الشريعةد.                               .  مراعاة أسباب ورود الحديث ج.      
 ( حركات:  6-4-2المدود التي تمد بمقدار ) .  38
 .                 اللين والبدل  د.    .    المتصل والمنفصلج.     .   واللينالعارض للسكون   .    ب. المتصل والعارضأ.      
 ة: قومات اإليمان القلبي  واحدة من اآلتية من م  .  39

 . إخراج الزكاةد.    .  التصديق باليوم اآلخر.             ج.  طق الشهادتيننُ ب.          . إقامة الصالةأ.       
 : ققة. الكلمة التي جميع حروفها مر 40  

 الق.                د. َصْبر. ين.                 ب. َكفْيل.                      ج. الطَّ دِ الِ أ. خِّ       

 
     

 م 2021: التربية اإلسالمية               الفرع: جميع الفروع ما عدا الشرعي                       لعام تابع أسئلة مبحث 



 
 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (5يتبع صفحة )                                             4                 الحظ الصفحة التالية                                            

 عالمة(  15)       : السؤال الثاني 
 عالمات(   6)                                                                                      أجب حسب المطلوب:   أ.  

 .  )الُمهَتُدون ... أكتب اآلية الكريمة إلى قوله تعالى ... ِبَشيء   َوَلَنْبُلَونَُّكم(  : ل تعالى قا  . 1   
 . أكتب اآلية الدالة على التحذير من طاعة األعداء.2   
               . أكتب الحديث الشريف الذي يبيِّن األعمال التي ال ينقطع ثوابها.3   

 عالمات(  3)             اآلتية:                        والتراكيب بي ن معاني المفردات . من خالل دراستك للنصوص القرآنيةب  
 .   ضِّ قَ نْ يَ . 3              .  ل هللا بْ حَ . 2        .   ا  اجَ نهَ مِ وَ  ة  رعَ شِ . 1     
 .ار َص بْ األَ  ُص شخَ . تَ 6              . مكُ خِ رِ ْص مُ بِ  .5      .   ماءكُ سَ نِ  ونَ حيُ ستَ يَ   . 4      

ِ َعَلْيُكمْ (  : ج. قال تعالى    . )الَعَذابِ  ءَ ِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوْ آِإْذ َأْنَجاُكْم ِمْن  َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْذُكُروا ِنْعَمَة َّللاَّ
 عالمات( 3)                                                                      استخرج من اآليات مثاال  على كل من:       
 . مد بدل.  3             صل. ت. مد م 2                 . راء مرققة. 1    
        . مد عارض للسكون. 6       . ألف مدية مفخمة . 5     . الم لفظ الجاللة مفخمة . 4    

 عالمات( 3)                                         . والعبد الصالح اذكر المحاور التي تدور حولها قصة موسى د.  
 

 عالمة(  15)     : السؤال الثالث
 عالمات(   5) .       مع الدلةِمن الساليب التي ارتكز عليها القرآن في ترسيخ حقائق اإليمان: خطاب العقل، وضح ذلك  .  أ  
 عالمات(  5)                                                                                              : علل ما يأتي   . ب   

 .         ( مفخمةِمْرَصادِ َلِبالالراء في كلمة: ) .  1    
 . )َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِِّيِهمْ (دمت التالوة على التزكية في قوله تعالى:  . قُ 2    
 . في مجال العلم والفقه      دة عائشة  تميِّزت السيِّ .  3    
 معاءه في النار. ر أَ جُ ي يَ حَ مرو بن لُ عَ  بي  ى النِّ أَ . رَ 4    
كم الشرعي    . ج     عالمات(   5)                                        .                         مع الدليلفيما يأتي،    بي ن الح 

 . علِّقت امرأة على صدر طفلها خرزة زرقاء. 1      
 تعظيما  له.   بوالده. حلف رجل  2      
 ت بالرحمة. الميِِّ   هِ مِ علِ مُ عا طالب لِ . د3      
 . صافح رجل زميله بعد االنتهاء من الصالة دون االعتقاد بأفضلية ذلك. 4      
 . طاف حاج حول الكعبة جاعال  الحجر األسود عن شماله.  5      

 
 
 
 
 
 

   
  

 م 2021رعي                       لعام تابع أسئلة مبحث: التربية اإلسالمية               الفرع: جميع الفروع ما عدا الش



 

 

 

 

 
 
 

 انتهت السئلة 
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 (اتعالم  10:  ) السؤال الرابع
 عالمات(   4)                                                                                 صطلحات اآلتية:  عر ف الم  أ.    

 . المد الالزم.  4.     . فرض كفائيِّ 3.    الشرك الخفيِّ . 2باط في سبيل هللا تعالى.     . الرِ 1      
 المات(  ع  3ا  على ما يأتي:                                                                         ) اكتب دليال  شرعي  ب.    

 . الداللة  الثبوت قطعيِّ  نص قطعيِّ . 1      
 . سخ النهي عن كتابة أحاديث النبي  نُ . 2      
 . والنعم من آثار اإليمان على المجتمع البركة في الرزق . 3      

 عالمات(      3)     ة اآلتية:                                                                  بي ن داللة النصوص الشرعي  ج.    
      . "حتَّى تَتفَطَر َقدَماهُ  اللَّْيلِ  ِمنَ  َكان يُقومُ   َأنَّ النَِّبيَّ  "  :        عائشةالسيِّدة  قول  . 1      
 . ) الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجات  َيْرَفِع هللاُ (. قال تعالى:  2      
ْزِقهِ  ِمن َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِفي لَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوال  َفاْمُشوااُهَو  (. قال تعالى:  3        . )َوِإَلْيِه النُُّشورُ  رِِّ

   

 (اتعالم  10:  ) خامسالسؤال ال
 عالمات(   4)                                                                                 صطلحات اآلتية:  عر ف الم  أ.    

 . المد المنفصل.  4. اإليمان.     3فرض عْين.    .  2.    الصدقة الجارية. 1      
 عالمات(    3ا  على ما يأتي:                                                                         ) اكتب دليال  شرعي  ب.    

 . الداللة  الثبوت ظنيِّ  نص قطعيِّ . 1      
 . مة الكذب على النبي  ر حُ . 2      
 . من أعظم الذنوببالل  الشرك  . 3      

 عالمات(      3ة اآلتية:                                                                     ) بي ن داللة النصوص الشرعي  ج.    
      . ( من النَّارِ  أنِقذي نفَسكِ  : )يا فاطمةُ النَِّبيَّ    . قال1      
 (. َسهََّل َّللاَُّ َلُه طريق ا إلى الجنَّةِ   ، ا  َك طريق ا يلَتِمُس فيِه علمسلَ  َمن)   : النَِّبيَّ  . قال  2      
 . ( اْلِبالدِ  ِفي َيُغرَّنََّك َتَقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروا  ال. قال تعالى: ) 3      
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. يتكمممون همممذا القسمممم ممممن سمممؤالين، وعلمممى المشمممترك أن يجيمممب عمممن أحمممدهما القسمممم الثممماني: 
 فقط.  


