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 دولة فلسطين 

  

 State of Palestine 

 Ministry of Education & Education وزارة التربية والتعليم  

 Directorate of Education / Hebron الخليل  / مديرية التربية والتعليم

 االمتحان الموّحد للفصل الدراسي األول 

 م  2022/   2021

       

 التربية اإلسالمية 

 الصف الثاني عشر 
 (ع عدا الشرعي جميع الفرو )

                                                            م2021/ 12 /  21 التاريخ:             

 ساعتان ونصف  : الزمن             

 ( عالمة 100مجموع العالمات: )            
 

 

 

                                                                                                               . وعلى الطالب أن يجيب عنها جميعا ،اختيار من متعددأربعين فقرة يتكون هذا القسم من  القسم األول
 

 ة( عالم  60)                                    :  اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي وانقلها إلى دفتر اإلجابة: األولالسـؤال 

 

َل إِلَْيِهْم"؟  -1    عالم يدل قوله تعالى:"َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك الِذِّْكَر ِلتُبَيَِِّن ِللنَّاِس َما نُِزِّ

 ن وفق اللغة العربية.آفهم القر  -ب بتفسير الصحابة.    االنتفاع -أ 

 مالحظة أسباب النزول. -د فهم القرآن في ضوء السنة.  -ج 

 ؟ر جلد مائة( كْ البِ بِ  رُ كْ البِ ) :صنف قوله نُ  مَ بِ  -2

 . معنى واحد لهقطعي الداللة  -ب   .أكثر من معنى لهظني الداللة   -أ 

 .معنى واحد  لهظني الثبوت   -د  .أكثر من معنىله قطعي الثبوت  -ج 

 ؟؛ وبة حرص على المسارعة في التَّ يجب ال مَ لِ  -3

 ألن وجوده على األرض دائم.  -ب ل التوبة.ألنه ينسى إذا أجّ  -أ 

 . ألن المعاصي سبب لزوال النعم  -د . د بأجلألن عمره محد  -ج 

    (؟ إِالَّ إِْبِليسَ  ما نوع االستثناء في قوله تعالى:)  -4

 متصل بمعنى لكن.    -ب متصل بمعنى عدا.   -أ 

 منقطع بمعنى لكن.   -د غ بمعنى لكن. ج ـ مفر   

 "؟ في سياق:   َوإِنَّ َكثِيًرا ِمَن النَّاِس لَفَاِسقُونَ جاء في قوله تعالى: "  -5

 التهديد والوعيد للمشركين.  -ب  .التخفيف والتهوين على النبي  -أ 

 اإلخبار عن كثرة الفاسقين.  -د .والعصيان التحذير من الفسق  -ج 

 موجه لجميع المؤمنين؟ لرسول هللا لدل على أن خطاب تأي اآليات اآلتية  -6

تعالى  -أ  ِ   :"قوله  َّللاَّ ِمن   أ ْحس ُن  ْن  م  و  ي ْبغُون   اِهِليَِّة  اْلج  أ ف ُحْكم  

 ". ُحْكًما

تعالى  -ب ْرِجعُُكْم :"  قوله  م   ِ َّللاَّ إِل ى  اِت  ْير  اْلخ  ف اْست بِقُوا 

ِميعًا  ".ج 

 
ُهمْ :" قوله تعالى -ج اء  ال  ت تَّبِْع أ ْهو  ُ و  ل  َّللاَّ ا أ ْنز   ". ف اْحُكْم ب ْين ُهْم بِم 

ُ  :"  قوله تعالى  -د ل  َّللاَّ ا أ ْنز  اْحذ ْرُهْم أ ْن ي ْفتِنُوك  ع ْن ب ْعِض م  و 

 ". إِل ْيك  

 ما األخطار التي تترتب على طاعة األعداء؟ -7

 .ين االختالف في أصول الدّ  -ب   .الكيد لإلسالم وأهله -أ 

 .ما أنزل هللاالحكم بغير  -د              .ينفي الدّ  كيكشتالل وال الضَّ  -ج 

 أي اآلتية من صور ذكر هللا تعالى بالقلب؟ -8

 التفكر في بديع صنع هللا.  -ب والتوبة.  االستغفار -أ 

 .هلل تعالى التسبيح والتحميد -د تالوة القرآن وتدبره.  -ج 

 تابع امتحان التربية االسالمية للصف الثاني عشر         

 

 لهية لربط وقائع الحياة وأحداثها بقوانين ثابته ؟إل كم امن الحِ  ليست أيُّ اآلتية   -9

 . لبيضبط السلوك البشري السّ  -ب .تنمية روح المثابرة والعمل -أ 

 تقويم عقائد الناس وفكرهم.  -د ه.بّ ترسيخ دوافع الخير وحُ  -ج 

 لى ما يشاهده من المخلوقات ؟إ نسان إلأي اآليات اآلتية تلفت نظر ا -10
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فِي  -أ  اِء ف ْوق ُهْم ك ْيف  ب ن ْين اه ا". -ب ".أ ْنفُِسُكْم أ ف ال تُْبِصُرون  "و   "أ ف ل ْم ي نُظُروا إِل ى السَّم 

بِِل ك ْيف  ُخِلق ْت".  -ج  ِكت اب   -د "أ ف ال  ي نُظُرون  إِل ى اإْلِ الطُّوِر. و  نُشور "و  ق ّ مَّ . فِي ر  ْسُطور   ". مَّ

 ماذا يترتب على استشعار رقابة هللا تعالى؟ -11

 واألخالق.  استقامة السلوك -ب هللا.ضا بقضاء الرّ  -أ 

 .والتضحية جاعة واإلقدام الشّ  -د . والكرم  خاء والعطاءالسّ  -ج 

 : قوله تعالى أي اآليات تدل على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قصة موسى مع العبد الصالح ؟  -12

ِكيَّةً بِغ ْيِر ن ْفس  " -أ  ا ُكنَّا ن ْبغِ " -ب ".أ ق ت ْلت  ن ْفًسا ز   ". ق ال  ذ ِلك  م 

ا ن ِسيتُ " -ج  اِخْذنِي بِم  ًما ف ق ت ل هُ " -د ". ال  تُؤ  تَّى إِذ ا ل ِقي ا ُغال   ".ح 

نََّك تَقَلُُّب الَِّذيَن َكفَُروا فِي اْلباَِلدِ ": ما داللة قوله تعالى -13  "؟اَل يَغُرَّ

 . واالختبارالفتنة  -ب التدافع والتداول.  -أ 

 اتباع الهدى.  -د والتفرق.  الفاالختّ  -ج 

 اآلتية كل حروفها مرققة؟اآليات أي  -14

نَُّكْم ِمْن أ ْرِضن ا":قوله تعالى -أ  يُْنِفقُوا" :تعالىقوله  -ب  ...."ل نُْخِرج  ة  و   ."... يُِقيُموا الصَّال 

اتِ :"قوله تعالى -ج  ك  ِمن  الظُّلُم  ِ " :قوله تعالى -د ."...أ ْخِرْج ق ْوم  كَّل  ع ل ى َّللاَّ ا ل ن ا أ الَّ ن ت و  م   ...."و 

 ما الحكم الشرعي للشرك األصغر؟ -15

 الشرك األكبر.  من خشى عليهمحرم؛ ويُ  -ب ألنه يؤدي إلى الهالك. محرم؛ -أ 

 مكروه؛ لتعارضه مع اإليمان. -د مكروه؛ ألنه يؤذي اآلخرين. -ج 

 {؟---من الصحابيِّ القائل: }كان الرجل منِّا إذا تعلمِّ عشر آيات لم يجاوزه -16

 . عبد هللا بن عباس -ب . عبد هللا بن مسعود  -أ 

 . عبد هللا بن عمر -د .عبد هللا بن عمرو بن العاص -ج 

  بيل الثمر؟ما المقصود بتسِّ  -17

 . الشجرتقليم أغصان  -ب . قطف الثمار بعد نضجها -أ 

 إزالة األعشاب الضارة.  -د . جعل الثمر في سبيل هللا -ج 

 بعده..."؟  في اإلسالم سنة حسنة فعمل بها من سنَّ " :عالَم يدل قولهملسو هيلع هللا ىلص  -18

 العادات العشائرية. -ب                                                    .ينالتجديد في أصول الدّ  -أ 

 األخالق الحسنة.  -د ين.                                                   الُمْحد ث الموافق للدّ  -ج 

 ها (؟ الحث على: اللِ بِ ها بِ لِّ بُ أَ )سَ :تفاد من قوله صلى هللا عليه وسلمالمس المعنى ما -19

 . والقرابة صلة الرحم  -ب كل جمعة. االغتسال -أ 

 تعالى. الدعوة إلى هللا   -د الجهاد في سبيل هللا.  -ج 

 تابع امتحان التربية االسالمية للصف الثاني عشر         

 

 ألنها:  ؛؟ بقوة الشخصية  لماذا تميزت السيدة عائشة     -20

 تميزت بالذكاء والفطنة. -ب وة وبيت أبيها. ت في بيت النبّ تربّ  -أ 

 ملسو هيلع هللا ىلص. حظيت بمنزلة عند النبيّ  -د .  جاورت حجرتها المسجد النبويّ  -ج 

 ؟" إِنَّ فَْضَل اْلعَاِلِم َعلَى اْلعَابِِد، َكفَْضِل اْلقََمِر لَْيلَةَ اْلبَْدِر ..."المعنى المستفاد من قوله ملسو هيلع هللا ىلص:ما  -21

 .على غيرهم  رفع مكانة العلماء -ب .من هللا األجر والثواب العظيم  -أ 

 . والصالحين اءالعلماء ورثة األنبيّ  -د المخلوقات لطالب العلم.  استغفار -ج 

 ه في الدين على المجتمع؟اآلتية من آثار التفقِّ  أيُّ  -22

 ممارسة البدع في الدين. -ب عدم بذل الجهد في التعلم. -أ 

 معرفة الحالل والحرام.  -د عدم التمييز بين األولويات.  -ج 

 باط في سبيل هللا؟ما المقصود بالرِّ  -23

 حدة وعدم الفرقة والخالف.الوِ  -ب التمسك بالقرآن والسنّة النبوية.                                      -ا 

 اإلقامة في أماكن الصراع مع األعداء.  -د بالفضائل واألخالق الحميدة.                                    التحلي  -ج 
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 ؟  أنواع البدع وأخطرهاما أشد  -24

 . ابن هللا عم أن عيسى زّ ال -ب زيارة القبور يوم العيد.  -أ 

 أشواط حول الكعبة. سبعةالطواف  -د اً.يام أسبوعيّ نذر الصّ ال -ج 

 ؟  بن أبي معيط عن رسول هللا  ةعندما دفع عقب ما العبارة التي قالها أبو بكر الصديق  -25

ُ " -أ  بِّي  َّللاَّ ْن ي قُول  ر 
ُجاًل أ  ِ " -ب ."أ ت ْقتُلُون  ر   ". ف ِلم  ت ْقتُلُون  أ ۢنبِي آء  ٱّللَّ

ق اًرا" -ج  ِ و  ا ل ُكْم ال  ت ْرُجون  ّلِلَّ ا ل ُكْم ك ْيف  ت ْحُكُمون  " -د ."م   ."م 

 صالح الدين األيوبي؟ القائد تية تدل على عدلآلا أيُّ  -26

   .للمحتاج ةفرض المعون -ب  .أمواله في سبيل هللا إنفاق -أ 

 .تقريب العلماء واستشارتهم -د . ليبينتسامحه مع الصّ  -ج 

 صالح الدين األيوبي تم فيها القضاء على الدولة الفاطمية ؟ مرحلة:للقائد  أي المراحل الجهادية  -27

 .حدة اإلسالميةتحقيق الوِ  -ب                                               .ليبيةمواجهة الحمالت الصّ  -أ 

 تثبيت النصر وتعزيزه.  -د تحرير بالد المسلمين.                                                      -ج 

       ( على الترتيب؟ أَثُمَّ إِذَا َما َوقََع آََمْنتُْم بِِه آآَْلََن َوقَْد ُكْنتُْم بِِه تَْستَْعِجلُونَ ) : تعالىما نوع المد في قوله   -28

 عارض للسكون. الزم حرفي مخفف, ,متصل -ب مد لين.                          مد بدل, الزم كلمي مخفف, -أ 

 عارض للسكون .  بدل, الزم كلمي مخفف, -د الزم كلمي مثقل, لين.  متصل, -ج 

 ضا بالنتيجة في التوكل على هللا ؟من عالمات الرِّ  ليست   أيُّ اآلتية -29

 احتساب األجر.  -د . واليقين الصبر -ج االستسالم للواقع.  -ب حمد هللا تعالى عليها.  -أ 

تعالى  -30 قوله  في  اآلية  منه  حذرت  الذي  االختالف  نوع  َجاَءُهُم "  :ما  َما  بَْعِد  ِمْن  َواْختَلَفُوا  قُوا  تَفَرَّ َكالَِّذيَن  تَُكونُوا  َواَل 

 ..."؟اْلبَيِِّنَاتُ 

 األوامر والنواهي. -د تطبيق الشريعة.  -ج أصول الدين.  -ب فروع الدين .  -أ 

 الخضر في رحلته لطلب العلم ؟ أن يكون ...  بماذا وعد موسى  -31

 

 

ً  -ج . جباراً  -ب . مجتهداً  -أ ً  -د .مطيعا  .متواضعا

 تابع امتحان التربية االسالمية للصف الثاني عشر         

 

 ؟لمتان اللتان تتفقان في سبب المدما الك  -32

 ، إنا أوحينا. المالئكة -د ، الطاّمة. يا أيها  -ج ، بيت . آدم -ب ، صادقون. السماء -أ 

 ؟على مد الزم حرفي مثقل  لذي يشتملما الموضع ا  -33

 ) يس (.  -د ) طسم (.  -ج ) طه (.  -ب ) الر (.  -أ 

َ َعِليٌم َخبِيرٌ :"ما حكم الراء في قوله تعالى -34  ؟ "إِنَّ َّللاَّ

ً التفخيم  -أ  ً الترقيق   -ب . دائما  التفخيم عند الوقف.  -د الترقيق عند الوقف.  -ج .دائما

 " ؟ َوَكاَن َحقًّا َعلَْينَا نَْصُر اْلُمْؤِمنِينَ عليه قوله تعالى:"ما أثر االيمان الذي يدل   -35

 األمان والطمأنينة.  -د ة والنصر. ب  ل  الغ  -ج . التضحية والبذل -ب الصبر والرضا.  -أ 

 : محة؟ من عهد ...العرب الحنيفية السِّ  ثَ من أيِّ عهد ورِ  -36

 . عيسى  -د . سماعيل إ -ج . نوح  -ب .  موسى -أ 

 ما العلم الذي يبحث في حال رواة الحديث ؟ -37

 سبب الورود.  -د الجرح والتعديل.  -ج . ةفقه السن -ب علم الحديث.  -أ 

 اآلتية لفظ الجاللة فيها مفخم؟ قال تعالى:  أيُّ  -38

ِ "  -أ  ْرُهْم بِأ يَّاِم َّللاَّ ذ ّكِ إِْذ ق الُوا اللَُّهمَّ " -ب ". و  ِ ش ك  " -ج ". و  ُ "  -د ". ..أ فِي َّللاَّ َّللاَّ ق ْوًما  ت ِعُظون   ِلم  

 ".ُمْهِلُكُهمْ 

ِ َوَرُسوِلهِ :"نعالىما األسلوب القرآني في ترسيخ حقائق اإليمان في قول هللا   -39  "؟ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا آَِمنُوا بِاَّللَّ

 . رالخطاب المباش -د الخطاب الشامل.  -ج خطاب القلب.  -ب خطاب العقل.  -أ 

 من أكثر الصحابة: عتبر السيده عائشة تُ  -40
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 تصدقاً بالمال. -د للحديث. روايةً  -ج خروجاً للقتال. -ب هلل. ةً عباد -أ 

عالمة " 15"                                                                                   :السؤال الثاني     

 ( عالمات5)                                                           اكتب النصوص الشرعية التي تدل على ما يأتي؟  -1

 الصبر على البالء.                 -ب               إغواء إبليس آلدم وزوجه لألكل من الشجرة.       -أ  

 حديث األعمال التي ال ينقطع ثوابها.  -د       التحذير من الكفر.                                         -ج 

 ( )عالمتان                                                                       بين معاني المفردات والتراكيب اآلتية؟  -2

 خليفة.  -د            .        هُ ب  ز  ح    -جالبوار.             -تشخص فيه األبصار.        ب -أ  

َر لَُكُم اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوآَتَاُكْم ِمْن ُكلِِّ َما َسأَْلتُ  قال تعالى:"  -3 َر لَُكُم الشَّْمَس َواْلقََمَر َدائِبَْيِن َوَسخَّ  .  "ُموهُ َوَسخَّ

                                                         )عالمتان(                                                                  ؟ األحكام اآلتية   استخرج من اآلية السابقة

 مد بدل.  -د  مد عارض للسكون.     -ج           .لينال مد  -ب                  مد متصل. -أ

ضوابط األخذ    -أ(  عالمات6)                                                                                      كل من اآلتي؟  حوض -4

ف اْست بِقُوا  "  :قوله تعالى -جفي قصة موسى مع العبد الصالح.  السفينةسبب خرق    -بتفسير السابقين.                            ب

ا ُكْنتُْم فِيِه ت ْخت ِلفُون   ِميعًا ف يُن بِّئُُكْم بِم  ْرِجعُُكْم ج  ِ م  اِت إِل ى َّللاَّ ْير   ."اْلخ 

اِجعُون  " :المعنى المستفاد من قوله تعالى -د   إِنَّا إِل ْيِه ر  ِ و  اًما أثر القدوة في قوله تعالى:" -ه        ".إِنَّا ّلِلَّ اْجع ْلن ا ِلْلُمتَِّقين  إِم   ". و 

 تابع امتحان التربية االسالمية للصف الثاني عشر         

 

     السؤال الثالث :                                                                                  " 15 عالمة " 

 (   عالمات 4)                                                                                              ما يأتي:علل  -1 

 . ة سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم ال بد من دراس -ب           االهتمام بالتدوين في نهاية القرن األول الهجري. -أ   

 . سبيل هللاي ويبذل ماله ونفسه في المؤمن يضح -ج  

 ( عالمات7)                                                                                           ما يأتي:ع  أجب -2 

 . مع  ذكر السبب والدليل  للحلف بغير هللاالحكم  الشرعي  -ب                                  ما ال يدخل في البدع. -أ    

 (   عالمات4)                                                                                               ما يأتي: بين -3

 . من ذوي االحتياجات الخاصة موقف النبي  -ب   حكم التفقه في الدين.                                   -أ   

 فقط  سؤال واحدعن  يجيبوعلى الطالب أن  سؤالين، القسم الثاني : يتكون هذا القسم من 

 

عالمات 10"                                                                                   : الرابع  السؤال    

 (   نا ت)عالم                                                                          بين داللة النصوص الشرعية اآلتية؟  -1

ُكْم "  :قال تعالى -أ   لَّْوا ي ْست ْبِدْل ق ْوًما غ ْير  إِْن ت ت و    ."و 

ْيٌر ل ُكْم ِلُكّلِ اْمِرئ  مِ :"  قال تعالى  -ب   ا ل ُكْم ب ْل ُهو  خ  ْفِك ُعْصب ةٌ ِمْنُكْم ال  ت ْحس بُوهُ ش رًّ اُءوا بِاإْلِ ا اْكت س ب  ِمن   إِنَّ الَِّذين  ج  ْنُهْم م 

ثْمِ   ...". اإْلِ

ِ ُحْكًما ِلقَْوٍم يُوقِنُونَ في قوله تعالى:"    االستفهام وداللتهماقارن بين نوعيِّ  -2        ". أَفَُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة يَْبغُوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللاَّ

 )عالمتان(                                                                                                                 

ف المفاهيم والمصطلحات التِّالية  -3  ( اتعالم 3)                                                                       ؟ َعرِِّ

 . الصبر  -ج           الجوامع والسنن.   -الصدقة الجارية.                       ب -أ   

 ( )عالمتان                                                       ؟ والديني الذي تمثله  السنوات التالية  ما الحدث التارتخي -4

 هـ.  583 -ب                  هـ.             532 -أ   

                                              )عالمة(                                                    صالح الدين األيوبي ؟ القائد موقفا يدل على تسامح  اذكر -5

 "  عالمات   10"                                                                              :  الخامس السؤال  

                                ()عالمتان                                                                         بين داللة النصوص الشرعية اآلتية؟  -1

ْن ت ْدُعون  إِالَّ إِيَّاهُ  : "قال تعالى -أ   لَّ م  سَُّكُم الضُّرُّ فِي اْلب ْحِر ض  إِذ ا م   . "و 
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أ ْنتُْم ُمْسِلُمون  " قال تعالى :  -ب   ال  ت ُموتُنَّ إِالَّ و   ."و 

 ( )عالمتان                                                                ؟ قارن بين السكون األصلي والسكون العارض -2

ف المفاهيم والمصطلحات التِّالية  -3  ( عالمات3)                                                                       ؟ َعرِِّ

 . الشهيد -ج           .سنن هللا في المجتمعات -ب            المسانيد.             -أ   

 ( عالمتان)                                                     ؟ السنوات التالية  دث التارتخي والديني الذي تمثلهما الح -4

     .هـ589 -ب         الهجرة.            قبل  9 -أ  

 )عالمة(                                                   صالح الدين األيوبي ؟ القائد  شجاعةموقفا يدل على  اذكر -5

 انتهت األسئلة 


