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 يجيب عن )خمسة (منها فقط.               أنوعلى الطالب  (ظة : عدد أسئلة االمتحان )ثمانية مالح        

 )الموضوعي ( منها إجباريا. ة منها على أن يكون السؤال األول أسئلة وعلى المشترك اإلجابة عن أربع ةالقسم األول : يتكون من ست
 

 عالمة(   20السؤال األول : اختر اإلجابة الصحيحة ثم ضع إشارة )×( في المكان المخصص في دفتر اإلجابة )
 

 دور القران الكريم والحديث الشريف من باب :   إنشاءيعد   .1
 
   العلمنشر  -د تربية االبناء                 -ج الصدقة الجارية          -ب  الرباط           -أ 

 ب :   اإليمانكمقوم من مقومات   اإلقراريتحقق  .2
 
 العقل  -د اللسان                        -ج الجوارح                  -ب  القلب               -أ 

 هو ؟  اإليمانالمقصود بالكتاب المسطور بوصفه ميدانا لترسيخ حقائق   .3
 
السماء وما فيها من   -د وحدها                األرض -ج القران الكريم            -ب  الكون        -أ 

 كواكب 
 الحق " ؟   إال" اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه -صلى هللا عليه وسلم  -لمن قال النبي  .4
  

 األشعري موسى  أبو -د عبد هللا بن عمرو         -ج طالب     أبي علي بن  -ب  عمرو بن العاص       -أ 

 لماذا يعتبر تناول الطعام بالملعقة مباح ؟   .5
 
يندرج تحت قاعدة   ألنه -أ 

 عامة                     
النه عمل قام به  -د الن له اصل في الشرع                                 -ج الدين ألحكامغير مخالف  ألنه -ب 

 الصحابة

 المعنى المستفاد من قوله عليه السالم "سابلها بباللها "هو  ؟   .6
 
الحث على االغتسال كل   -أ 

 جمعه                              
التحذير من تعريض الناس   -ج الحث على صلة الرحم    -ب 

 للبلل                         
الحث على الدعوة الى  -د

 هللا

 في طريقه لتحرير القدس هو :   األيوبيعمل قام به صالح الدين  أول .7
 
 تثبيت النصر وتعزيزه -د قتال الصليبين       -ج   توحيد المسلمين        -ب       األعداء التفاوض مع  -أ 
 كانت المعركة الفاصلة بين المسلمين والتتار في عين جالوت في العام الهجري  :   .8
 
 654 -د                     660 -ج             656 -ب                658 -أ 

 المقصود بقوله تعالى " ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون "  هو ؟   .9
 
 العلم  أصول -د العقيدة                 أصول -ج الفقه          أصول -ب  التفسير        أصول -أ 

 حكم  السين في قوله تعالى " طسم "  هو ؟   .10
 
 مد الزم حرفي مخفف  -د مد الزم كلمي مثقل                              -ج مد الزم حرفي مثقل    -ب  مد الزم كلمي مخفف                               -أ 

 دولة فلسطين      

   وزارة التربية والتعليم 

   مديرية التربية والتعليم /رام هللا والبيرة 

        المبحث : التربية اإلسالمية 

 الفرع : جميع الفروع عدا الشرعي  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 

 

 م 2021/2022

 للصف الثاني عشر 

                          

          

 عالمة (  100العالمات : ) مجموع   

 الزمن : ساعتان ونصف     

   اليوم :    

 التاريخ :    
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 عالمة (: 20السؤال الثاني )
 

 :   اآلتيةعرف المصطلحات  -ا

 عالمات(5) 

  اإليمان -5 علم الجرح والتعديل -4    الالزمالمد  --3 التمائم -2    اإلسرائيليات -1 

 علل ما يلي :  -ب 

 عالمات(6(                                                                                        

  ببناء الجدار .   -عليه السالم  -قيام الخضر  -1 

  يتزود من العلم الشرعي بما ينفعه ويلزمه .   أنعلى كل مسلم   -2 

 خاطب القران الكريم العقل واستثار تفكيره .   -3 
  

 عالمات(4)   .فرق بين السنة الحسنة والبدعة  -ج

 

 تحدث عن حاالت تفخيم الراء مع التمثيل  ؟    -د

 عالمات(5)                                      

 

 

 عالمة (  20السؤال الثالث )

   عرف ما يلي:  -ا
 

 عالمات(5)

 التولة  -5    الصدقة الجارية -4    السكون األصلي -3    فرض العين -2    التدوين-1 

 
 

 علل ما يلي :  -ب 

 
 عالمات(6)

  االبتداع في الدين  اإلسالمحرم  -1 

  االهتمام بالتدوين في القرن األول الهجري  -2 

 تميز السيدة عائشة رضي هللا عنها بالشعر والبالغة   -3 
 

 

 فرق بين الرقية الشرعية والرقية الشركية .   -ج

 
 عالمات(4)

 في نشر العلم ؟                            األيوبيتحدث عن دور صالح الدين  -د
 عالمات(5)
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  عالمة (  20السؤال الرابع )

 عالمات(4) اكتب حديثين مما تقرر حفظه يدل على تحريم البدعة  -أ

 عالمات(4) مثل على ما يلي :   -ب 

  دور العز بن عبد السالم في الجهر بالمعروف والنهي عن المنكر  -1 

 كرم السيدة عائشة رضي هللا عنها   -2 
 

 

 عالمات(6) وضح ما يلي :   -ج

  مظاهر اهتمام العلماء المسلمين بالسنة النبوية في العصر الحاضر  -1 

 من سنن هللا في المجتمعات التغيير واالستبدال   -2 
 

 

 عالمات(6) (        القرن الثالث   -656   –532 -  58في التواريخ الهجرية التالية : ) اذكر الحدث الذي وقع -د

   
  

  عالمة (  20السؤال الخامس )

 ------أجورهم عليهم  تجري أربعة "  –صلى هللا عليه وسلم   –قول الرسول  أكمل -أ

 
 عالمات(4)

 عالمات(4) مثل على ما يلي :   -ب 

  . األذىصبر النبي صلى هللا عليه وسلم وتحمله  -1 

 .     األيوبيعدل صالح الدين  -2 
 

 

 عالمات(6) وضح ما يلي :  -ج

  . األخرىمن المجتمعات  اإلسالميعلى من يعش في ظالل المجتمع  اإليمانأثر  -1 

 الصدقة على المتصدق . أثر  -2 
 

 

 عالمات(6) ؟    أخرىفرق بين مد البدل من جهة والمد المتصل والمنفصل من جهة  -د

 

 

 عالمة (  20السؤال السادس )

 عالمات (3) مؤلفيها :    إلىانسب الكتب التالية  -أ

  الموطأ    -1 

     األنامفي مصالح  األحكامقواعد  -2 

 الجامع الصحيح  -3 
 

 

 عالمات (8) بيني الحكم الشرعي فيما يلي  مع التعليل :  -ب 

    تنقيط المصحف  -1 

  التخصص في العلم الشرعي   -2 

  الحلف بغير هللا تعالى   -3 

 قيمة  صدقة الفطر   إخراج -4 
 

 

 عدم التفقه في الدين ؟  آثارعدد  -ج

 
 عالمات (5)

 (عالمات 4) والتعليم بالتالوة . نستنتج : الحكمة من ربط التربية   -د
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 القسم الثاني : يتكون هذا القسم من سؤالين وعلى الطالب أن يجيب عن سؤال واحد منها 

 

 عالمة (  20السؤال السابع )

 عالمات (  6) : قوله تعالى أكمل -أ

  وكان من الكافرين "   ----لغاية    -- األسماء" وعلم ادم  -1 

  ولكن ال تشعرون "  ----  أذكركم" فاذكروني  -2 

 عالمات (  5)                                                                   -ما معنى المفردات التالية : -ب 

  سرابيلهم  -5 البوار  -4 نصبا    -3 يفتنوك  -2 لنبلونكم    -1 

  

يِن َوِليُْنِذُروا  َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا َكافَّةً ۚ فَلَْوََل نَفََر ِمْن كُل ِ فِْرقٍَة ِمْنُهْم َطائِفَةٌ ِليَتَفَقَُّهوا فِ " قال تعالى  ي الد ِ

                                              ن"                                             يَْحذَُروقَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُوا إِلَْيِهْم لَعَلَُّهْم 

             

 

 عالمات (  5) :  اآلتيةالتجويد  أحكامالسابقة   اآليةاستخرج من  -ج

  راء مفخمة     -3 مد منفصل  -2 مد متصل                        -1  

 مد الزم كلمي مثقل  -5 مد عارض للسكون -4  

 

  

 عالمات (  4) التالية :   األدلةوضح المستفاد من  -د

  من المشركين "   أناومن اتبعني وسبحان هللا وما  أنا هللا على بصيرة  إلى" قل هذه سبيلي ادعوا   -1 

  "   واألرضالقرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء  أهل"ولو ا ن  -2 

 

 عالمة (  20السؤال الثامن )

 عالمات (6)                                              -اكتب اآليات الدالة على الموضوعات التالية : -أ

  خالفة اإلنسان في األرض -1 

  جزاء الصابرين   -2 

 االعتصام بكتاب هللا وهدي نبيه   -3 

 

 

 عالمات (5)                                                                   -ما معنى المفردات التالية : -ب 

  ينقض  -3 شفا -2 صلوات    -1 

 مهطعين  -5 بمصرخكم -4 

 

  

 عالمات (5) :  اآلتية اكتب مثاال واحدا  على أحكام التجويد  -ج

  مد لين  -3 مرققة راء  -2 مد الزم حرفي مثقل  -1 

 لفظ الجاللة مرقق  -5 مفخمة    ألف -4 

 

  

 عالمات(4) التالية :  األدلةوضح المعنى المستفاد من  -د

  يصيبهم ببعض ذنوبهم "    أنيريد هللا   أنما" فان تولوا  فاعلم  -1 

  "   آية" بلغوا عني ولو  -2 

 

   األسئلةانتهت 
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 مع الدعاء لكم بالتوفيق والنجاح  


