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 :  جميعها هذا القسم مكون من أربعة أسئلة وعليك عزيزي/تي الطالب/ ة أن تجيب/ي عليها: ) اإلجباري ( القسم األول 

 
 

 ما معنى التهلكة في قوله تعالى" وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" ؟ -1
             .من الزحف الفرار -ب                                  .االنغماس في صفوف العدو -أ    
صالحها وترك الجهاد.    -د                                          .الصلح مع األعداء -ج      اإلقامة على األموال وا 
 ما نوع المد في كلمة " هؤالء " على الترتيب ؟  -2

 ب ـ مد متصل ومد منفصل.                                   .                                أـ مد منفصل ومد متصل    

 دـ مد متصل ومد  بدل .                              ج ـ مد منفصل ومد بدل.                    

 ؟وأولئك هم ...... "رحمة وعليهم صلواٌت من ربهم قوله تعالى "أولئك ما هي تكملة اآلية الكريمة   -3

 الفائزين. -د                         الفائزون. -ج                المهتدين. -ب                 المهتدون. - أ

 في قوله تعالى "والمطلقات يتربصن بأنفسهنَّ ثالثة قروء" ما وصفها من حيث الثبوت والداللة:قروء كلمة  -4

 قطعي الثبوت ظني الداللة.  - ب                                        قطعي الثبوت والداللة. - أ      

 ظني الثبوت والداللة. - د   الداللة.                                       قطعي ظني الثبوت  - ج     

  ما نوع االستثناء في قوله تعالى "إال إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين" ؟ -5
 .منقطع -د                          عام. -ج                 متصل.-ب              خاص.- أ    

 ؟ من أول من ُعِرَف بالشرك في البشرية -6
 قوم لوط. -د                قوم نوح.        -ج           قوم صالح. -قوم هود.          ب - أ

  ؟االستفهام في قوله تعالى "أفحكم الجاهلية يبغون" الغرض الذي يفيدهما   -7
 التوبيخ. -د      االرشاد والتعليم.           -ج   النفي.              -االستيضاح.      ب - أ

 في عنقه وهو يصلي في جوف الكعبة؟  من هو الكافر الذي لوى ثوب النبي  -8
 عقبة بن عامر.-د          عقبة بن أبي معيط.     -ج أبو جهل.          -ب          أبو لهب.-أ    

 : آيات سورة البقرة ذكرتهآلدم كما  -تعالى –مظهر تكريم اهلل  ما هو -9
 أـ نزوله الى األرض .      ب ـ خروجه من الجنة .      ج ـ سجود المالئكة له.    د ـ نهيه عن األكل من الشجرة.   

 ؟الراء مفخمةأي الكلمات اآلتية فيها  -10

 ِقْرطاس.             -خير.                    د -ِمرية.                       ج -ريح.                  ب - أ

 دولة فلسطين           
 وزارة التربية والتعليم

 قلقيليةمديرية التربية والتعليم /   
 عالمة ( 100) : مجموع العالمات

 
 

                                   2022-2021العام الدراسي 
 )جميع الفروع ما عدا الشرعي( موحداالختبار ال

  التربية اإلسالمية المبحث:
 الثاني عشر  الصف:

 م 2021/ 12/  16  التاريخ : 
 : ساعتانالمدة الزمنية

 (  عالمة                                                                                               30)                                            اختار/ي رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :   السؤال األول :  
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 كل دعاء اشتمل على ألفاظ شركية يقصد منها االستعانة بغير اهلل تعالى ؟هو المصطلح الذي يطلق على  ما -11

 .تطير -د            شركية. رقية -ج                           تولة. -ب                          تميمة. - أ

  ؟ ةيالنبو  للسنة رسمي تدوين أي خليفة كان أول عهد في -12
 .اهلل العزيز رحمه عبد بن عمر-ب                                   عنه. اهلل رضي الصديق بكر أبي-أ   
 عنه. اهلل رضي عفان بن عثمان-د                                  عنه. اهلل رضي الخطاب بن عمر-ج  

 ؟( أبلغ في التحريم  وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَلماذا يعد النهي عن قرب الشجرة في قوله تعالى: ) -13

ال عالقة له بالنهي عن األكل منها.                        ألن النهي عن قرب  الشجرة  -ألن النهي عن قرب الشجرة يوازي النهي عن األكل منها.      بـ أ

 ال فرق بين النهي عن القرب والنهي عن األكل. ـ د    .ألن النهي عن قرب  الشجرة أعم من النهي عن األكل منها -ج

 عائشة رضي اهلل عنها  ؟أم المؤمنين  متى توفيت - 14

 للهجرة. 87في  -للهجرة.             د 85في  -.           جللهجرة 58في  -ب             .للهجرة  53في أ ـــ 

 ؟لقب بسلطان العلماء بائع االمراء من الذي  – 15

 نور الدين زنكي. -د              ابن تيمية.        -ج  صالح الدين االيوبي.     -ب   .  العز بن عبد السالم - أ

 من وسائل نشر العلم فيما يلي؟ ال يعدما الذي  -16
 تعليم الناس الخير. -د       تأليف الكتب النافعة. -ج      حسن تربية األبناء. -ب             القدوة الحسنة. -أ     

 ؟(الْبِلَادِلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي أي سنن اهلل في المجتمعات تدل عليها اآلية الكريمة: ) -17

   الفتنة واالبتالء. -ربط األسباب بالنتائج.   د -ج   االختالف. -ب        التدافع والتداول. -أ 

 متى وقعت بغداد عاصمة الخالفة في أيدي التتار؟  -18
 هجري 655 -د      هجري         665 -ج         هجري        656-هجري                     ب556-أ 

 ؟ ما أول مرحلة من مسيرة صالح الدين الجهادية  -19

 تثبيت النصر وتعزيزه. -د     توحيد المسلمين.      -قتال الصليبيين.             ج -التفاوض مع األعداء.      ب - أ

 ما الغزوة التي استشهد فيها الصحابي الجليل عمرو بن الجموح؟  -20

 تبوك. -د             الخندق            -ج               أحد                -ب                 بدر                 - أ
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 ( عالمة 15)             :                                                                            السؤال الثاني
وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ  :........." اكتب اآليات الكريمة إلى قوله تعالى حَقَّ تُقَاتِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ )قال تعالى: - أ

 عالمات(                                                                                           4)                      .         (عَظِيمٌ
 عالمات( 6)               :                                           النصوص الشرعية اآلتية ما المعنى المستفاد من -ب

 ".وما فعلته عن أمريقال تعالى " -1

 ".وأعدوا هلم ما استطعتم من قوةٍ ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهلل وعدوكمقال تعالى "  -2

 ".إليك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللقال تعالى : -3

 "فاذكروني أذكركم واشكروا  يل وال تكفرونقال تعالى " -4

 

 عالمات(5)    استخرج من اآليات الكريمة أحكام التجويد التي تليها:                                                 -ج

 ( هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِنيَهَ أَنَّ اللَّ  ( أَوْ تَقُولَ لَوْأَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ) )قال تعالى:  

       قة.راء مرق - 3     الم لفظ الجاللة مفخمة.   -2                   .راء مفخمة -1

  الم لفظ الجاللة مرققة.-5                    مد عارض. -4   

 عالمة(  15)                                                                            :     الثالث السؤال     
 عالمات(6)                                                                                                   :علل ما يأتي -أ 

 ن الكريم.آينبغي عدم االكتفاء بما ورد عن الصحابة والسلف من تفسير للقر -1

 .اإليمان باهلل تعالى يقود إلى التضحية والبذل -2

 تعد البدعة في العقيدة من أشد أنواع البدع وأخطرها. -3

 هللا عليه وسلم الصحابة عن تدوين السنة في المرحلة األولى.نهى الرسول صلى  -4

 عالمات(6)   اكتب/ي دليالً شرعياً على كٍل من األتية:                                                                -ب

 االستخالف والتمكين للمؤمنين. -1

 خطاب القرآن الكريم للقلب. -2

 فقة بالدين.تفضل ال -3

  

 عالمات( 3)                                                     :     ذكر السببلكل مما يلي مع  لحكم الشرعيما ا -ج

 .قام شخص بالطواف وجعل الحجر األسود عن يمينه -1

 .السجود لألصنام -2
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                                                                                                       ( عالمة  20)                                                                            السؤال الرابع :         

 عالمات(6)                وضح/ي أربعة من فضائل السيدة عائشة رضي هللا عنها؟                              -أ

 عالمات( 4)                       :                                        اذكر/ي أربعة من فضل الصدقة الجارية -ب

 عالمات(4)                               من حيث طرق التصنيف.     فّرق/ي بين الجوامع والسنن والمسانيد -ج   

  عالمات(6آثار اإليمان على الفرد.                                                             )أربعة من وضح/ي  -د

 

 

                                                                                                       ( عالمة  20)                                                                              :         الخامسالسؤال 

  عالمات(4)                                                                                -وضح/ي المقصود بكل من : -أ

  .التفقه في الدين -2                              .التوكل -1

  .الشرك-4.                الرباط في سبيل هللا-3

 عالمات(4)                           /ي أنواع السكون مع مثال ؟                                              وّضح -ب

 عالمات(4)                اكتب/ي الحديث الذي يبين األعمال التي ال ينقطع ثوابها ؟                        -ج

 عالمات( 8)                        صفات صالح الدين األيوبي ؟                                    أربعة من بين/ي  -د

 عالمة  ( 20)          السؤال السادس :                                                                           
 

 عالمات ( 6)                           وضح/ي المقصود ب :                                                            -أ

 .سنن هللا في المجتمعات -2               .منهج التعامل مع القرآن والسنة -1

 .التمائم -4           .البدعةـ 3      

 عالمات (4)                       فرق/ ي بين فرض العين فرض الكفاية مع مثال لكل منهما ؟                    -ب

 عالمات ( 4)                                                     ما اللفتة البيانية في اآليتين التاليتين ؟                -ج

 "ذلك تأويل ما مل تسطع عليه صرباً" وقوله تعالى "بتأويل ما مل تستطع عليه صرباًسأنبئك قال تعالى "      

 عالمات ( 6)                         هات مؤلفاً لكل مما يأتي :                                                           -د

 .مالك بن أنس -4         النسائي.-3       البخاري.ـ 2.      العز بن عبد السالم  -1

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 انتهت األسئلة بحمد هللا

 

 فقط يتكون من سؤالين وعليك عزيزي/ تي الطالب/ة أن تجيب/ي عن سؤال واحد منهما  (اختياري)الثاني : قسمال


