
  .            منھا فقط)خمسة 

  .منھا إجباریا) الموضوعي (ة منھا على أن یكون السؤال األول 

  ) عالمة ٢٠(في المكان المخصص في دفتر اإلجابة 

   العلمنشر  - د  تربیة االبناء               

  العقل - د  اللسان                      

السماء وما فیھا من  - د  وحدھا              
  كواكب

 ؟ " الحق 

  األشعريموسى  أبو - د  عبد هللا بن عمرو       

النھ عمل قام بھ  - دالن لھ اصل في الشرع                               
  الصحابة

التحذیر من تعریض الناس 
  للبلل                        

الحث على الدعوة الى  - د
  هللا

  تثبیت النصر وتعزیزه - د  قتال الصلیبین     
 

  ٦٥٤ - د                     

  العلم أصول - د  العقیدة               

  مد الزم حرفي مخفف - دمد الزم كلمي مثقل                            

                          

          

  )عالمة  ١٠٠: (العالمات مجموع   

  ساعتان ونصف : الزمن    

   : الیوم    

  :التاریخ    

                                                

 ٤من  ١صفحة 

خمسة (یجیب عن  أنوعلى الطالب  )ثمانیة(عدد أسئلة االمتحان 

ة منھا على أن یكون السؤال األول أسئلة وعلى المشترك اإلجابة عن أربع

في المكان المخصص في دفتر اإلجابة ) ×(اختر اإلجابة الصحیحة ثم ضع إشارة 

 : دور القران الكریم والحدیث الشریف من باب 

تربیة االبناء                -ج  الصدقة الجاریة         -ب

  : ب  اإلیمانكمقوم من مقومات 

اللسان                       -ج  الجوارح                 -ب

 ھو ؟  اإلیمانالمقصود بالكتاب المسطور بوصفھ میدانا لترسیخ حقائق 

وحدھا               األرض -ج  القران الكریم           -ب

الحق  إالاكتب فوالذي نفسي بیده ما خرج منھ " -صلى هللا علیھ وسلم 

عبد هللا بن عمرو        -ج  طالب    أبيعلي بن  -ب  

 لماذا یعتبر تناول الطعام بالملعقة مباح ؟ 

الن لھ اصل في الشرع                                -ج  الدین ألحكامغیر مخالف  ألنھ -بیندرج تحت قاعدة 

 ھو  ؟ "سابلھا بباللھا "المعنى المستفاد من قولھ علیھ السالم 

الحث على االغتسال كل 
  جمعھ                             

التحذیر من تعریض الناس  -ج  الحث على صلة الرحم   -ب
للبلل                        

 : في طریقھ لتحریر القدس ھو  األیوبيعمل قام بھ صالح الدین 

قتال الصلیبین      - ج    توحید المسلمین       -ب      

 : كانت المعركة الفاصلة بین المسلمین والتتار في عین جالوت في العام الھجري  

                   ٦٦٠ -ج             ٦٥٦ -ب

 ھو ؟ "  ویعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 

العقیدة                أصول -ج  الفقھ         أصول -ب

 ھو ؟ "  طسم " حكم  السین في قولھ تعالى 

مد الزم كلمي مثقل                             -ج  مد الزم حرفي مثقل   -بمد الزم كلمي مخفف                             

 رام هللا والبیرة 

        

 جمیع الفروع عدا الشرعي

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  

  

  

  م٢٠٢١/٢٠٢٢

  للصف الثاني عشر

 

عدد أسئلة االمتحان : ظة مالح        

أسئلة وعلى المشترك اإلجابة عن أربع ةیتكون من ست: القسم األول 
  

اختر اإلجابة الصحیحة ثم ضع إشارة : السؤال األول 
  

دور القران الكریم والحدیث الشریف من باب  إنشاءیعد   .١
  
  الرباط          - أ  

كمقوم من مقومات   اإلقراریتحقق  .٢
  
  القلب              -أ  

المقصود بالكتاب المسطور بوصفھ میدانا لترسیخ حقائق   .٣
  
  الكون       -أ  

صلى هللا علیھ وسلم -لمن قال النبي  .٤
   

  عمرو بن العاص      -أ  

لماذا یعتبر تناول الطعام بالملعقة مباح ؟  .٥
  
یندرج تحت قاعدة  ألنھ -أ  

  عامة                    

المعنى المستفاد من قولھ علیھ السالم  .٦
  
الحث على االغتسال كل  -أ  

جمعھ                             

عمل قام بھ صالح الدین  أول .٧
  
    األعداءالتفاوض مع  -أ  

كانت المعركة الفاصلة بین المسلمین والتتار في عین جالوت في العام الھجري   .٨
  
               ٦٥٨ -أ  

ویعلمكم ما لم تكونوا تعلمون " المقصود بقولھ تعالى  .٩
  
  التفسیر       أصول -أ  

حكم  السین في قولھ تعالى  .١٠
  
مد الزم كلمي مخفف                              -أ  

  دولة فلسطین     

   وزارة التربیة والتعلیم 

رام هللا والبیرة /مدیریة التربیة والتعلیم 

      التربیة اإلسالمیة : المبحث 

جمیع الفروع عدا الشرعي: الفرع  



 ٤من  ٢صفحة 
 

  

  ): عالمة٢٠(السؤال الثاني 
  

  :  اآلتیةعرف المصطلحات   -ا

  )عالمات٥(  

    اإلیمان-٥  علم الجرح والتعدیل-٤    المد الالزم -- ٣  التمائم-٢    اإلسرائیلیات-١  

  :علل ما یلي   -ب

  )عالمات٦(                                                                                        

    . ببناء الجدار  -علیھ السالم  -قیام الخضر   -١  

    . یتزود من العلم الشرعي بما ینفعھ ویلزمھ  أنعلى كل مسلم   -٢  

  . خاطب القران الكریم العقل واستثار تفكیره   -٣  
    

  )عالمات٤(   .فرق بین السنة الحسنة والبدعة   -ج
  

  تحدث عن حاالت تفخیم الراء مع التمثیل  ؟    - د

  )عالمات٥(                                      

  

  

  )عالمة  ٢٠(السؤال الثالث 

  :عرف ما یلي  -ا
  

  )عالمات٥(

  التولة -٥    الصدقة الجاریة -٤    السكون األصلي -٣    فرض العین -٢    التدوین-١  
  

  

  :علل ما یلي   -ب

  
  )عالمات٦(

    االبتداع في الدین اإلسالمحرم   -١  

    االھتمام بالتدوین في القرن األول الھجري  -٢  

  تمیز السیدة عائشة رضي هللا عنھا بالشعر والبالغة   -٣  
  

  

  . فرق بین الرقیة الشرعیة والرقیة الشركیة   -ج

  
  )عالمات٤(

  في نشر العلم ؟                           األیوبيتحدث عن دور صالح الدین   - د
  )عالمات٥(

  

  

  

  



 ٤من  ٣صفحة 
 

    )عالمة  ٢٠(الرابع السؤال 

  )عالمات٤(  اكتب حدیثین مما تقرر حفظھ یدل على تحریم البدعة  -أ

  )عالمات٤(  : مثل على ما یلي   -ب

    دور العز بن عبد السالم في الجھر بالمعروف والنھي عن المنكر   -١  

  كرم السیدة عائشة رضي هللا عنھا   -٢  
  

  

  )عالمات٦(  : وضح ما یلي   -ج

    مظاھر اھتمام العلماء المسلمین بالسنة النبویة في العصر الحاضر   -١  
  من سنن هللا في المجتمعات التغییر واالستبدال   -٢  

  
  

  )عالمات٦(  )       القرن الثالث  -٦٥٦   –٥٣٢ -  ٥٨: (في التواریخ الھجریة التالیة  اذكر الحدث الذي وقع  - د

      
    

    )عالمة  ٢٠(السؤال الخامس 

  ------ أجورھم علیھم  تجري أربعة"  –صلى هللا علیھ وسلم  –قول الرسول  أكمل  -أ

  
  )عالمات٤(

  )عالمات٤(  :مثل على ما یلي    -ب

    . األذىصبر النبي صلى هللا علیھ وسلم وتحملھ   -١  

  .    األیوبيعدل صالح الدین   -٢  
  

  

  )عالمات٦(  :وضح ما یلي   -ج

    . األخرىمن المجتمعات  اإلسالميعلى من یعش في ظالل المجتمع  اإلیمانأثر   -١  
  .أثر الصدقة على المتصدق   -٢  

  
  

  )عالمات٦(  ؟   أخرىفرق بین مد البدل من جھة والمد المتصل والمنفصل من جھة   - د

  

  

  )عالمة  ٢٠(السؤال السادس 

  )عالمات ٣(  : مؤلفیھا  إلىانسب الكتب التالیة   -أ

    الموطأ    -١  

      األنامفي مصالح  األحكامقواعد   -٢  

  الجامع الصحیح  -٣  
  

  

  )عالمات ٨(  :بیني الحكم الشرعي فیما یلي  مع التعلیل   -ب

     تنقیط المصحف   -١  

    التخصص في العلم الشرعي   -٢  

    الحلف بغیر هللا تعالى   -٣  

  قیمة  صدقة الفطر  إخراج  -٤  
  

  

  عدم التفقھ في الدین ؟ آثارعدد   -ج

  
  )عالمات ٥(

  )عالمات ٤(  .الحكمة من ربط التربیة والتعلیم بالتالوة : نستنتج   - د

  

  



 ٤من  ٤صفحة 
 

  یتكون ھذا القسم من سؤالین وعلى الطالب أن یجیب عن سؤال واحد منھا: القسم الثاني 
  

  )عالمة  ٢٠(السؤال السابع 

  )عالمات  ٦(  :قولھ تعالى أكمل  -أ

    "وكان من الكافرین   ---- لغایة   --  األسماءوعلم ادم "   -١  
    "ولكن ال تشعرون  ----  أذكركمفاذكروني "   -٢  
  )عالمات  ٥(                                                                   -:ما معنى المفردات التالیة   -ب

    سرابیلھم -٥  البوار -٤  نصبا   -٣  یفتنوك -٢  لنبلونكم   -١  

   

یِن َولِیُْنِذُروا َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن لِیَْنفُِروا َكافَّةً ۚ فَلَْوَال نَفََر ِمْن ُكلِّ فِْرقٍَة ِمْنُھْم طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَُّھوا فِ "قال تعالى  ي الدِّ
"                                                                                          نیَْحَذُروقَْوَمُھْم إَِذا َرَجُعوا إِلَْیِھْم لََعلَُّھْم 

            

  

  )عالمات  ٥(  : اآلتیةالتجوید  أحكامالسابقة   اآلیةاستخرج من   -ج

    راء مفخمة    -٣  مد منفصل -٢مد متصل                       -١    

  مد الزم كلمي مثقل -٥  مد عارض للسكون -٤    

  

    

  )عالمات  ٤(  :التالیة  األدلةوضح المستفاد من   - د

    " من المشركین  أناومن اتبعني وسبحان هللا وما  أناهللا على بصیرة  إلىقل ھذه سبیلي ادعوا "    -١  

    "  واألرضالقرى امنوا واتقوا لفتحنا علیھم بركات من السماء  أھلولو ا ن "  -٢  

  

  )عالمة  ٢٠(الثامن السؤال 

  )عالمات ٦(                                              -:اكتب اآلیات الدالة على الموضوعات التالیة   -أ

    خالفة اإلنسان في األرض  -١  

    جزاء الصابرین   -٢  

  االعتصام بكتاب هللا وھدي نبیھ   -٣  

  

  

  )عالمات ٥(                                                                   -:ما معنى المفردات التالیة   -ب

    ینقض -٣  شفا -٢  صلوات   -١  

  مھطعین -٥  بمصرخكم -٤  

  

    

  )عالمات ٥(  : اآلتیةاكتب مثاال واحدا  على أحكام التجوید   -ج

    مد لین -٣  راء مرققة -٢  مد الزم حرفي مثقل -١  

  لفظ الجاللة مرقق -٥  مفخمة   ألف -٤  

  

    

  )عالمات٤(  :التالیة  األدلةوضح المعنى المستفاد من   - د

    " یصیبھم ببعض ذنوبھم  أنیرید هللا  أنمافان تولوا  فاعلم "   -١  

    "  آیةبلغوا عني ولو "   -٢  

  

   األسئلةانتھت 

 مع الدعاء لكم بالتوفیق والنجاح 




