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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

وزارة التربية و التعليم                                                                                 

 للفترتين األولى والثانية  م2022 /م2021 لمادة التربية اإلسالمية التجريبي االختبار

 

 مالحظة : عدد أسئلة الورقة ) ثمانية ( أسئلة , اجب عن خمسة منها فقط .

القسم األول : يتكون من ست اسئلة على المشترك ان يجيب عن أربعة منها على أن يكون السؤال  

 األول إجباريا. 

        (                                عالمة  20)                          :   السؤال األول: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة

 الذي تم فيه تجريد االحاديث النبوية وتمييزها عن غيرها ؟ القرنما  .1

 القرن الرابع الهجري. د.         القرن الثالث الهجري ج.         القرن الثاني الهجري.  ب.         القرن األول الهجري.. أ    

 ؟  الصحابي الذي دخل الجنة بعرجتهمن  .2

 كعب بن مالك رضي هللا عنه.  ب.                  رضي هللا عنه.                     أميةأ. هالل بن        

 عمر بن الجموح رضي هللا عنه.  د.                       مرارة بن الربيع رضي هللا عنه.            ج.       

 ؟ ما هي حروف اللين   .3

 .    ما قبلهما فتوحالواو و الياء الساكنتان الم ب.            .             الواو و الياء الساكنتان المضموم ما قبلهما أ.    

 .ما قبلهما فتوحو الياء الساكنتان الم األلفد.            .             ما قبلهما كسورالواو و الياء الساكنتان المج.     

 بالرباط في سبيل هللا تعالى ؟ما المقصود  .4

 النفس للتربية.  إعدادمع  اإلقامةب.     .                                  النفس للجهاد إعدادمع  اإلقامة أ.       

 . على الثغور فقط  اإلقامة د.                                                   .النفس للجهاد إعدادج.       

 ؟ حرر صالح الدين االيوبي رحمه هللا بيت المقدس متى  .5

 هـ.      586/شوال/27ب.                    هـ.                                 583/رجب/27أ.       

 هـ.583/مضان/27د.                         هـ.                           589/صفر/27ج.       

  ؟اذكر صورة من صور البدع  .6

 .  زيارة القبور يوم العيد .  د.              .  انشاء الدواوينج.               جمع المصحف . ب.                       صالة التراويح .أ.       

 ؟ سقطت بغداد بيد التتارمتى   .7

 هـ.666د.               هـ.             565ج.                         هـ.       656ب.                  هـ.         659أ.     

 ؟ نامحكام في مصالح األمؤلف كتاب قواعد األمن   .8

 ب. العز بن عبد السالم رحمه هللا.                                   رحمه هللا.                                    مام الغزالي اإلأ.   

 د. ابن القيم رحمه هللا.                               ج. ابن تيمية رحمه هللا.                                            

 دولة فلسطين 

 وزارة التربية و التعليم 

 الفرع : جميع الفروع

 مديرية التربية و التعليم / أريحا 

 اليوم : الثالثاء 

2021/   12/  14التاريخ :  

 مدة االمتحان : ساعتان و نصف 

( عالمة 100مجموع العالمات : )  
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       ؟ اآلية{ ما داللة دَرجاٍت   الِعلمَ ا نكُْم َوالّذيَن أوتُوامِ  آَمنواالذين  هللايرفَعِ  قال تعالى} .9

 االستغفار لطالب العلم.                     ب.                                           أ. رفع مكانة العلماء.                                    

 .االجر العظيم للعلماء د.                                               العلماء ورثة االنبياء.                        ج.      

 ما هو السكون االصلي؟  .10

 ب. ما سكن وقفا فقط.                                           أ. ما سكن وقفا ووصال.                               

 د. ما سكن وقفا ال وصال.                                         ج. ما سكن وصال ال وقفا.                              

                             عالمة (  20)                                                                       :السؤال الثاني         

 عالمات(   5)                 الكريم والسنة النبوية الشريفة ؟    القرآنالتي يرتكز عليها فهم نصوص  األسس اذكر  خمسة من  أ.

 عالمات (                                                                                                 6)                       منهما ؟                             أثرينعلى اً على المجتمع مستشهدلإليمان  آثار  أربعةب. اذكر   

 عالمات (   4)                         اقسامها مع المثال ؟                                             مبيناً   اصطالحا ج. عرف البدعة  

.   بأمثلة من سيرة الرسول عليه السالم على كل مما يلي :  اً راسة سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم  ؟ مستشهدد. علل  : ال بد من د

 ؟ . مراعاة احوال الناس .   4. صبره وتحمله  .         3.  ودعوته الى هللا  .   2.عالقته مع ربه .        1

 عالمات ( 5)                                                                                                           

 عالمة (   20)                                                                                  :السؤال الثالث

 عالمات(             4)                                                                               التوكل على هللا تعالى  والتواكل ؟أ. ما الفرق  بين 

 عالمات(   6)                               مع الدليل ؟                                           األصغرثالثة من مظاهر الشرك   أذكرب. 

 عالمات(  5)                                            ؟المسلمين بتدوين السنة في نهاية القرن الهجري األول  إهتمام ج. علل: سبب  

 عالمات(  4)                                         ؟ د. اذكر مالمح وصفات شخصية عائشة بنت ابي بكر الصديق رضي هللا عنهما   

 عالمة (   20)                                                                                 :السؤال الرابع

 عالمات (  6)                             أ.  علل ما يأتي :                                                                                      

         شركاً . .الحلف بغير هللا يعتبر  2البدل بهذا االسم.                   .سبب تسمية مد   1     

 . آدم عليه السالم احق بالخالفة من المالئكة .  4.حرم االسالم البدعة.                                  3     

 عالمات(  6)                                                         ؟ب. خاطب القران الكريم العقل واستثار تفكيره وضح ذلك مع الدليل  

 

 ج. وازن بين ) الجوامع ( و) المسانيد ( في كيفية تصنيف الحديث الشريف مع ذكر مثال على كل واحد منهما ؟  

 عالمات(  4)                                                                                                                                   

 

 ( عالمات 4)                                         أربعة من الصفات التي تحلى بها القائد صالح الدين االيوبي ؟               أذكرد.  
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 عالمة (   20)                                                                            :السؤال الخامس

 عالمات(  4)                              سمات سنن هللا تعالى في المجتمعات البشرية مع دليل ؟                              أذكرأ. 

 عالمات (                                               6)                                                                                                      ؟ب. فرق بين كل مما يأتي  

 .التمائم والتولة  .     2. الرقى الشرعية والرقى الشركية .       1 

 عالمات(  5)                           ج. بين فضل الصدقة الجارية ؟                                                                   

 عالمات(  5)                                د. اذكر دور العز بن عبد السالم في الجهاد ضد الصليبين والتتار؟                         

 عالمة (   20)                                                                           :السؤال السادس

 عالمات(  5)                                                                       ؟ أ. وضح مكانة القران الكريم بين الكتب السماوية   

 عالمات(  4)                                                                             السلوك , مستقيم االخالق ؟المؤمن منضبط  ب. علل :  

 عالمات(  5)                                              في الدين ؟                                                      التففهعدم   آثارج. عدد 

 عالمات(  6)                                                                 عنها في نشر الدين اإلسالمي ؟د. استنتج دور عائشة رضي هللا

 يتكون هذا القسم  يتكون من سؤالين وعلى المشترك أن يجيب عن سؤال واحد فقط.  

 عالمة(  20)                                                          :                                  سابعالسؤال ال

 عالمات(           4)            "  الى قوله تعالى.....وأولـــئك هم المفلحون   ..اتقوا هللا  آمنوا يا ايها الذين أ. اكتب قوله تعالى " 

 )عالمتان (                                                       ب. اكتب آية تبين مكانة الشهداء عند هللا تعالى .         

 عالمات(    4)                    بين معاني الكلمات اآلتية :                                                                           .ج

 .سلطاًن.     4.حقبا.             3.شرعة.                        2.نقدس.                      1

 :قال تعالى د.

ِ َعلَْيَها َصَوافَّ فَِإذَا َوَجبَْت ُجنُوبَُها  آَواْلبُْدَن َجعَْلنَاَها لَكُْم ِمْن َشعَ  َّ} ِ لَكُْم فِيَها َخْيٌر فَاْذكُُروا اْسَم َّللاَّ ئِِر َّللاَّ

ْرنَاَها لَكُْم   عالمات( 6)                          {لَعَلَّكُْم تَْشكُُرونَ فَكُلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلقَانَِع َواْلُمْعتَرَّ َكذَِلَك َسخَّ

 عالمات(  4)                                                            من اآلية الكريمة احكام التجويد االتية ؟ استخرج 

 .لفظ الجاللة مرقق. 3     .مد متصل.                  2.مد الزم كلمي.                                    1

 

 .راء مفخمة . 6.مد عارض للسكون.             5.مد لين.                                           4

 عالمات( 4)           هـ. ما المعنى المستفاد من النصوص الشرعية االتية ؟

 الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم{.   إليكوأنزلنا    . قال تعالى:}2    {.  اإلحسانُ إال  اإلحسانِ  جزاُء . قال تعالى:}هل 1

 . قال تعالى:}إنا هلل وإنا إليه راجعون{. 4من ربه كلمات فتاب عليه{.    ءادُم . قال تعالى:}فتلقى 3
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 عالمة(  20)                                  :                                                 السؤال الثامن 

    " الى قوله تعالى.... ما كنتم تكتمون  األرِض في ا جاعلٌ اني  للمالئكةِ  ربكَ واذ قال " اكتب قوله تعالى أ . 

 عالمات(              4)                                                                                                         

           ) عالمتان (                                              الدالة على التزكية والتعليم . اآليةب. اكتب 

                  عالمات ( 4)                                                                وضح معاني المفردات والتراكيب االتية : .ج

                       .البوار.4                 .نصبا.3 مهطعين.                . 2                      يزكيكم..1

ُ  َضَربَ  َكْيفَ  تَرَ  أَلَمْ قال تعالى:}  د.   24 ءِ آفِي السَّمَ  َوفَْرعَُها ثَابِتٌ  أَْصلَُها َطيِّبَةٍ  َكَشَجَرةٍ  َطيِّبَةً  َكِلَمةً  َمثاَلً  َّللاَّ
ُ  َويَْضِربُ   َربَِّها بِِإْذنِ  كُلَّ ِحينٍ  أُكُلََها تُْؤتِي  25لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّرونَ  ِللنَّاِس  اأْلَْمثَالَ  َّللاَّ
                                                                                                             عالمات( 6)     {                       26 قََرارٍ َما لََها ِمْن  اأْلَْرِض  فَْوقِ  ِمنْ  اْجتُثَّتْ  َخبِيثَةٍ  َكَشَجَرةٍ  َخبِيثَةٍ  َكِلَمةٍ  َوَمثَلُ 

  من اآليات الكريمة احكام التجويد االتية :استخرج 

 .لفظ الجاللة مفخم. 3.مد متصل.                         2.مد لين.                                         1

 .راء مرققه.6.مد عارض للسكون.              5.إظهار شفوي.                                3

 عالمات( 4هـ. ما المعنى المستفاد من النصوص الشرعية االتية :                                                )

 {. منهاجاً و شرعةً  جعلنا منكم لكلٍ  .قال تعالى:}2{.  تْكفُرون لي وال  واشكُرُوااذكركْم   فأذكروني } تعال:.قال 1

   {.ثٌمَّ ال يَكُونُوا أْمثَالَكُم  َغْيَركُمْ قوماً  تَتََولَّوا يستَبِدلوإن  .قال تعالى:}4{.     في البالد َكفَُراتقلب الذين  يغَُرنّكَ  ال  .قال تعالى:}3
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   انتهت األسئلة

 

 

 


