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 دولة فلسطين
 وزارة التربية والتعليم 

 اناتاإلدارة العامة للقياس والتقويم واالمتح
 ساعتان ونصفة االمتحـان : مد 

 3/8/2019السبت  :اليوم والتاريخ
 ( عالمة 100مجموع العالمات )

 State of Palestine                       ن الرحيمـم هللا الرحمـــبس

                        Ministry of Education  

  D. G. of Assessment, Evaluation & Examinations 

 جميع الفروع عدا الشرعي     الفرع:
 سالمية اإلالمبحث: التربية 

 (أ  : )نموذجأ
 ( منها فقطأربعة( أسئلة، أجب عن )ثالثةمالحظة : عدد أسئلة الورقة )    

 
 
 (عالمة 60السؤال األول: ) 
  في )×( إشارة  رمز اإلجابة الصحيحة، ثم ضع اختر( فقرة من نوع اختيار من متعدد، من أربعة بدائل، 40يتكون هذا السؤال من ) 

 المكان المخصص في دفتر اإلجابة:
 الداللة؟ ي  د بظن. ما المقصو 1
 أكثر من معنى واحد. ب( ما يحتمل  أ( ما كان ثبوته ثبوتًا قطعيًا.                                        
 في العلم.  ون ال يفسره إال الراسخ د( ما                                           .اً ج( ما يحتمل معنى واحد 
 ر في عناصر الوجود؟ك  ف  إلى الت   ه  ت  ع  د  ن الكريم عقل اإلنسان و  رآ. ما اآلية التي خاطب بها الق2

ََلةَ  َوَأِقْيُموا} :ب( قال تعالى    َأَفَلْم ينظروا ِإَلى السمآء َفْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَناَها َوَزيَّنَّاَها{.} :أ( قال تعالى    .{الصَّ
ِ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه وَ } :ج( قال تعالى   .ِإنَّ اإلنسان َلِفى ُخْسٍر{ العصرو } :د( قال تعالى                        .{ِلْلُمْؤِمِنينَ َوّلِلَّ
 ابة الحديث لنفسه في صحيفة؟بكت الذي سمح له الرسول   الصحابي   ن  م  . 3
          .اص بن الع وب( عبد هللا بن عمر                                            .          ةأ( أبو هرير   
 .د( عبد هللا بن عمر                                                .الربيع  بنج( سعد  
 ج؟ر  حد مع أنه شديد الع  الذي أصر  على المشاركة في غزوة أ   الصحابي   ن  . م  4
 .ر د( عمار بن ياس  .    صج( عمرو بن العا    .      ب( عمرو بن الجموح         . أ( عبد هللا بن عمر   
ق اِتل وا } :قوله تعالىالمستنبط من لجهاد . ما حكم ا5 وا ِفي و  م  و ال ت ع ت د  اِتل ون ك  ِ الهِذين  ي ق  ِبيِل َّللاه  ؟{ س 
 .فرض عيند(         ج( فرض كفاية.               .                مندوب ب(                        باحأ( م  
 كاماًل في الوضوء؟ مسح الرأس رةإلى ضرو  ذهب من الفقهاء أي   .6
 .د( المالكية والحنابلة    .      المالكيةو  الحنفيةج(      ة.        ب( الشافعية والحنابل       أ( المالكية والشافعية.       
 ما معنى التواكل؟ .7
 عاب. د للتغلب على الصعبب( أن يسعى ال                       الرضى بالواقع دون السعي لتغييره.       أ(   
 د( عدم الرضى بالواقع مع السعي لتغييره.                          ج( الرضى بقضاء هللا مع األخذ باألسباب.  
ر ة   }قوله تعالى:  ل  د  ي   . عالم  8 ج  ِذِه الشه ب ا ه َٰ ر   ؟{ و ال  ت ق 
 من النهي عن األكل منها. ب( النهي عن قرب الشجرة أعم                 األكل منها.      حةابإمع  القرب من الشجرة مأ( عد  
 منها.ألكل النهي عن امن  خص  الشجرة أقرب د( النهي عن                    األكل.     ةباحإمع قصود بالقرب المعنوي ج( الم 
 من مقومات اإليمان؟ د  ع  ال ي  ما الذي  .9
 عمل بالجوارح.د( ال       ج( اإلقرار باللسان.           ديق الجازم بالقلب. التصب(       ا. نَ لَ بْ قَ  نْ شريعة مَ ل بأ( العم  

 م العبادات؟ما حكم تعل   .10
 د( مباح.      ج( فرض عين.                           .  مستحبب(            أ( فرض كفاية.          
 

 (2حة )يتبع صف                                                                                     ليةالحظ الصفحة التا

 تكون هذا القسم من سؤال موضوعي واحد، وعلى المشترك أن يجيب عنه كامالً : يالقسم األول
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 ؟ ى السيدة عائشةكن  بم  ت   .11 
 ى.د( أم اليتام              ج( أم المساكين.                    ب( أم عبد هللا.              أ( أم عبد الرحمن.             
 س؟مو ما حكم اليمين الغ .12 

 .         ب( ال إثم فيها وال كفارة                      كفارة.                     اوفيه ا واجبالوفاء بهأ(     
 .فيها صاحبها وال كفارةل توجب النارد(                                 كفارة.             ال وتوجب فيها إثمج( ال    
 الناس"؟ هللا من ال يرحم   " ال يرحم  : رسول قول ال منما المعنى المستفاد  .13 
 د( الكرم.              ج( علو الهمة.                 ب( التواضع.                    للناس.       أ( حب الخير     
س   }فهام في قوله تعالى: ما الغرض الذي يفيده االست. 14  م ن  أ ح  ًما ِمن  َّللاهِ ح   ن  و  م  ل ِ ك  و   ؟{ي وِقن ون   ق 
 د( اإلثبات.                ج( النفي.                      عيض.          ب( التب                اإلنكار.        أ(     
 ؟يص(بـ )الش  المقصود ما  .15 
التمر الذي ال د(    عر ض للشمس.ت الذي يرلشعج( ا                  الكيس الفارغ.  ب(             .     فن المجفَّ بَ لَّ أ( ال    

 .ينضج
 ام؟ األصنحي  بن ل  و ا عمر إليه ل  خ  د  ما البلد الذي أ   .16 
 د( جزيرة الكنز.     ج( جزيرة العرب.                       ب( جزيرة صقلية.                   أ( جزيرة قبرص.            
 ؟(سبيل هللا والدفاع عن الدين والمسلمين في الثغور النفس للجهاد في ع إعدادم اإلقامة)ل على طلح الدالمصما ا .17 
 د( الثورة.                باط.       ج( الر ِ                       ب( النفير.                        الجهاد.       أ(    
 أليوبي؟ن اصالح الديلك الناصر ما اسم الم .18 
 .يوسف بن تاشفيند(          يوسف بن نور الدين.ج(              .يوسف بن عماد الدينب(      ن أيوب.م الديجن بنيوسف أ(     
 وية(؟ب  لين في بيع األموال الره د  تأخير قبض أحد الب  المصطلح الذي يشير إليه التعريف )ما  .19 
 .ةد( اشتراط منفع           ج( ربا الفضل.                           سيئة.   ب( ربا النَّ               أ( ربا الديون.           
 لمة السياسية؟و  مظاهر الع   من اآلتية ن  مِ  أي   .20 
 التقليل من الصراعات الداخلية.ج(                               سياسيًا وتوحيد الشعوب.      وية الدولقْ أ( تَ     
 عدم التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب.د(                                         عليتها.اإضعاف الدول وتقليل ف (ب   
 ؟  عند دخوله القرية مع موسى  ما العمل الذي قام به الخضر  .21  
 جدار.َلح الد( إص   في أهل القرية.      بخط ج(               ب( قتل الغَلم.                   أ( خرق السفينة.            
وا  }رك األصغر يشير قوله تعالى: مظهر من مظاهر الش   إلى أي ِ  .22  ا أ ِمر  م  وا َّللاه  و  ِلِصين   ِإاله ِلي ع ب د  ي م خ   ؟{ نل ه  الدِ 

 مائم.د( التَّ                قية.        ر  لا ج(                  ب( التطي ر.                            ياء.     أ( الر ِ     
 دع؟ما أشد أنواع البِ  .23

 د( في العادات.           العقيدة.       ج( في              ب( في النوافل.                      أ( في العبادات.          
 والية المماليك على الناس؟ بعدمِلم  أفتى العز بن عبد السالم  .24

 ج( ألنهم ليسوا من العرب.       د( ألنهم في حكم العبيد.            ن.يلصليبيل عمَلءب( ألنهم          .أ( ألنهم غير صالحين    
 آلمر بالشراء؟رابحة لفي بيع الم   يالعقد الثانن أطراف م   .25 

       ف.رِ ْص مَ ب( اآلمر بالشراء وال                                   أ( اآلمر بالشراء ومالك السلعة.          
 .د( مالك السلعة واآلمر بالشراء                                 ف ومالك السلعة.            رِ ْص ج( المَ    

 (3) فحةلتالية                                                                                     يتبع صالحظ الصفحة ا
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 تربية الناشئة؟في  سبةمناب اليما األسال .26 
   .َلقهاعلى إط ب( توظيف األدب العالمي والروايات                  أ( استخدام القصص اإلسَلمية.                    
 .دادد( تقليد اآلباء واألج                حقة.       ظيف الخبرات البشرية السابقة والَلج( تو   
 جتمعات؟لمفي ا هللا ن  ن  س   بثباتما المقصود  .27 
 ب( قوانين عامة ال تتخلف.                                أ( ال تحابي جنسًا دون آخر.                
 د( حياة الناس ال تتغير وال تتبدل.                       ج( قدر هللا واقع مهما اتخذنا من أسباب.      
 ؟متصالً  اً يكون المد واجب متى .28 
 ب( إذا سبق حرف المد همزة في نفس الكلمة.            د همزة في نفس الكلمة.      ان بعد حرف المك أ( إذا   

 ( إذا سبق حرف المد همزة في كلمة سابقة.د              رف المد همزة في كلمة ثانية.      ( إذا جاء بعد حج  
م ن ي ۡؤ }وله تعالى: مستفاد من قلما المعنى ا .29   ؟{   ِمنۢ ِبٱَّللهِ ي هِۡد ق لۡب هو 
 د( المسارعة إلى التوبة.                ج( الصبر والرضا.        ب( استقامة السلوك واألخَلق.       أ( التضحية والفداء.        
 ف كتاب الموطأ؟نِ  ص  م   ن  م   .30 
 د( أنس بن النضر.          الك بن دينار.        ج( م              ب( مالك بن أنس.           أ( أنس بن مالك.          
 ؟ي هذه(البنته فاطمة: )أحب   بقوله  ةالمقصود ن  م   .31 
 .د( أم أيمن               .ج( حليمة السعدية                       .ب( عائشة       .لد خديجة بنت خويأ(    
 ا حكم اإلجهاض بدون سبب؟م .32 
 د( مكروه قبل نفخ الروح.   .    ج( محرم قبل نفخ الروح وبعده       بعد نفخ الروح.     باح ب( م روح.      فخ الأ( مباح قبل ن   
(؟ع المد في كلمة )صوآما نو  .33   ف 

 د( عارض للسكون.            .     مخفف يمكلج( الزم          ب( واجب متصل.            أ( الزم كلمي مثقل.          
 م دائمًا؟خه ف  هي الحروف التي ت   ما .34 
 د( أجد قطن بكت.                 .      ج( فر من لب                    ب( قطب جد.            أ( خص ضغط قظ.   
 مما يأتي يعتبر من أركان التأمين التجاري؟ أي   .35 
 ه.لَ  نْ م  ؤَ د( المُ                  ج( المساهمون.                   ب( رأس المال.                      أ( المؤسسون     
 بين فترات الحمل؟سمى المباعدة ماذا ت .36 
  لصناعي.ااإلخصاب د(                 تنظيم النسل.      ج(                اإلجهاض.      ب(          تحديد النسل.     أ(    
 ؟يةنسب الفرقة القاديانإلى من ت   .37 
 زا.يريد( غَلم ت                ج( غَلم ميرزا.                    ب( عَلمة ميرزا.              أ( فتى ميرزا.           
 ؟" م هِۡطِعين  " ما معنى كلمة  .38 
 .ةلَّ ذِ عين بِ رِ سْ ( مُ د             ج( مطيعين بخوف.                  ب( مقترنين ببعض.        أ( مرتفعين بشدة.           

 متى بدأت مرحلة تدوين الحديث النبوي الشريف؟ .39
 ب( نهاية القرن األول الهجري.                                       أ( بداية القرن األول الهجري.       
 جري. ي الهد( نهاية القرن الثان                                   ج( بداية القرن الثاني الهجري.    

م ا ف ع لۡت ه ۥ ع نۡ أ مِۡریۚ }ما معنى النص القرآني  .40  ؟{ و 

 عتماد على هللا.    ب( األخذ باألسباب مع اال                      أ( األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.        
 إللهي بتعظيمه وعبادته.مر اد( األ                       لمه إال هللا.      عالتسليم بأن الغيب ال ي ج(  

 (4يتبع صفحة )                الحظ الصفحة التالية                                                                      
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 عالمة( 20) السؤال الثاني: 
                                             عالمات( 4)         .{ ى ... لهم عذاب عظيمتعال ... إلى قولهواعتصموا بحبل هللا } :تعالى هلمن قو  هحفظ ر  قره ت  مما أ( اكتب  
ب ثه  }ب( قال تعالى:       ا و  ل ِ  ِمن ِفيه  ابهة   ك  ِريفِ  د  ت ص  ي احِ  و  اِب  الرِ  ح  رِ  و السه خه ن   ال م س  ضِ  اءِ م  السه  ب ي   عالمات( 4)                  ،{ و األ  ر 

                                                     :ما يأتيعلى اًل مثا  ية الكريمةمن اآل جاستخر         
 حرف تفخيم دائم. -4  .  راء مرققة -3     مد الزم كلمي مثقل.   -2       مد متصل. -1   
 عالمات( 6)                                                                            عي مع ذكر السبب: ( بين الحكم الشر ج
 .الفقر ةجه ح  بِ بعد نفخ الروح أسقطت امرأة جنينها  -2      . ينمن الع حماية اهلفط مالبس زرقاء على ة  ز  ر  قت امرأة خ  عله  -1   
 صافح رجل زميله بعد الصالة. -4                              وجود الماء.    دمبالتراب لع م رجل  تيمه  -3   
 عالمات( 6)                                                                                              د( وضح ما يأتي:    
 تكريم اإلسالم للمرأة.لمظاهر ثة ال ث -2               .سالمفي اإل لجهادلضوابط ثالثة  -1   
 عالمة( 20ؤال الثالث: )الس

ذ قال ربك للمال  } :تعالى من قوله حفظه ر  تقره مما اكتب أ(    عالمات( 4)  .{ لى قوله تعالى:... إنك أنت العليم الحكيم... إةئكوا 
 عالمات( 4)  ،{ فتنوك عن بعض ما أنزل هللا إليكي هم واحذرهم أننهم بما أنزل هللا وال تتبع أهواءوأن احكم بي }ب( قال تعالى: 

 :يأتيعلى ما استخرج من اآليات الكريمة اآلتية مثااًل     
 مد متصل. -4           راء مفخمة.     -3            مد منفصل.      -2                 .    نيالل   مد -1    

 عالمات( 6)                                                                            :ن الحكم الشرعي مع ذكر السببج( بي ِ 
    اته.     يزور عم   أن ال رجل   ر  ذ  ن   -1   
 مصنع لحفظ األطعمة وتعليبها. رجل   ح  ت  ف   -2   
 ية امرأة مريضة مرضًا نفسيًا. ق  استعان رجل بالجن والشياطين في ر   -3   
 .  قصىجد األفي المس المسلمين لفتح باب الرحمةم مااإل استنفر -4   
 عالمات( 6)                                                    ر صالح الدين األيوبي فيما يأتي: دو   ني ِ بمور ت  ذكر ثالثة أ  اد(  

 تحقيق وحدة األمة. -2           نشر العلم.         -1    
 (عالمة 20السؤال الرابع: )

 عالمات( 4)                                                                              . آثار اإليمان على المجتمع دعد ِ أ(   
 عالمات( 4)                                      تجري عليهم أجورهم بعد الموت........." أربعة   : " الرسول ل وق ملكأ ب( 
 عالمات( 6)                                                                                    صطلحات اآلتية: لمج( عرف ا 

 .ربا الفضل -3                   مد البدل.  -2                                      .الجرح والتعديل -1   
 .الشرك -6                 . ةمه علو الهِ  -5                                        فرض الكفاية. -4   
 عالمات( 6)                                                                                                  د( عل ل ما يأتي:  
 ائع السماوية السابقة.شر نسخ ال -2                        .   صالح األبناء ينفع اآلباء -1  
 تحريم تحديد النسل. -4       ذاهب الفقهية من الفرق الضالة.    ال تعد الم -3  

 انتهت األسئلة

 .ثنين منهما فقطاوعلى المشترك أن يجيب عن  هذا القسم من ثالثة أسئلةن كوي: يتلثانالقسم ا
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