بسم الله الرحمن الرحيم

األسئلة المختارة للصف الثاني عشر لعام  9102ــ 9191م
دولة فلسطين

المادّة :التربية اإلسالمية

وزارة التربية والتعليم

اليوم:

مديرية التربية والتعليم ـ رام الله والبيرة ـ

التاريخ:

اسم الطالب......................................... :

9191 / 4 /م

العالمة ) 011 ( :عالمة الزمن :ساعتان ونصف

القسم األول :يتكون هذا القسم من ثالثة أسئلة وعلى المشترك أن يجيب عنها جميعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 01عالمة)

صص فيما يلي:
السؤال األول :اختر اإلجابة الصحيحة وضع إشارة ( × ) في الجدول المخ ّ
0ـ ماذا يعد ما يقوم به المشعوذون من أعمال بزعم أنها تحبب الزوجين بعضهما ببعض ؟
أ .تميمة.

ب .تولة.

ج .رقى شرعية.

د .تطير.

9ـ من هم ورثة األنبياء ؟
أ .العلماء.

ب .الزهاد.

ج .العُباد.

د .أبناؤهم.

أي مقصد من مقاصد الشريعة تندرج رخصة التي ّمم ؟
3ـ تحت ّ
أ .الضروريات.

ب .التحسينيات.

ج .الحاجيات.

د .المندوبات.

أي كتب السنن اآلتية رتبت حسب أسماء الصحابة ؟
4ـ ّ
أ .صحيح البخاري.

ب .موطأ مالك.

ج .سنن النسائي.

د .مسند أحمد.

أي من اآلتية فيها مد الزم حرفي مثقل ؟
ٌّ -5
أ .عسق.

ب .الر.

ج .طسم.

د .حم.

0ـ ما األثر الذي ينشأ عن اإليمان بقضاء الله وقدره ؟
أ .االستقامة.

ب .الصبر والرضا.

ج .النصر والتمكين.

د .القوة والشجاعة.

أي العلوم اآلتية يعد فرض كفاية ؟
ّ -7
أ .دراسة أحكام الطهارة.

ب .دراسة علم التوحيد.

ج .دراسة أحكام الصالة.

د .دراسة الطب.

8ـ من صاحب كتاب ( قواعد األحكام في مصالح األنام ) ؟
أ .اإلمام الغزالي.

ب .ابن تيمية.

ج .العز بن عبد السالم.

د .ابن قيم الجوزية.

أي من الكلمات اآلتية فيها ألف مرقّقة ؟
2ـ ٌّ
أ .سالمون.

ب .الثمرات.

ج .خالدون.

د .إبراهيم.
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أي من األمور اآلتية يع ّد مثاالً على العلم النافع ؟
01ـ ٌّ
أ .السحر.

ج .قراءة الفنجان.

ب .التنجيم والكهانة.

د .تفسير القرآن.

 -00ما األسلوب الذي انتهجه القرآن في قوله تعالى":وإذا مسكم ال ّ
ضر في البحر ضل من تدعون إال إيّاه" لترسيخ حقائق اإليمان ؟
أ .خطاب العقل.

ج .الخطاب المباشر.

ب .خطاب القلب.

د .الخطاب غير المباشر.

09ـ أين دفنت السيدة عائشة رضي الله عنها ؟
أ .في الطائف.

ج .في البقيع.

ب .في مكة.

د .الحجرة الشريفة.

03ـ ما اسم المدرسة التي أنشأها صالح الدين في القدس ؟
أ .الغزالية.

ج .المستنصرية.

ب .النورية.

د .الصالحية.

04ـ ما األساس الذي تنشأ منه القيم الفاضلة ؟
أ .األخالق.

ج .العلم.

ب .اإليمان بالله تعالى.

د .العلمانية.

أي ِّ باب تدخل الديون االستهالكية ؟
05ـ في ّ
أ .ديون.

ج .ربا النسيئة.

ب .ربا الفضل.

د .الفوائد.

أي الفرق اآلتية تعتبر من الفرق ال ّ
ضالة ؟
ُّ -00
أ .القاديانية.

ج .الحنفية.

ب .الشافعية.

د .أهل السنة والجماعة.

 -07ماذا تعتبر الزيادة المشروطة على رأس المال في القرض ؟
أ .تحايالً على الربا.

ب .مرابحة اعتيادية.

ج .ربا.

د .مرابحة اآلمر بالشراء.

 -08ما األصل في حكم الجهاد ؟
أ .فرض كفاية.

ب .فرض عين.

ج .مباح.

د .مندوب.

 -02لمن و ّجه الخطاب في قوله تعالى ":فاحكم بينهم بما أنزل الله" ؟
أ .للمنافقين.

ب .لجميع المؤمنين.

ج .لليهود والنصارى.

د .لألوس والخزرج.

 -91بم قرن الله تعالى الصبر في القرآن الكريم ؟
أ .بالصيام.

ب .بالحج.

ج .بالزكاة.

د .بالصالة.

 -90متى سقطت عاصمة الخالفة بغداد في أيدي التتار ؟
أ .عام 636هـ.

ب .عام 646هـ.

ج .عام 656هـ.

د .عام 656هـ.

أي األمور اآلتية يدخل في البدع ؟
ّ -99
أ .كل ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم.

ب .ما يندرج تحت قاعدة عامة.

ج .كل ما له أصل في الشرع.

د .المخالفة في كيفية أداء العبادة.
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أي الناس أعلم ؟
 -93لماذا عتب الله تعالى على موسى ـ عليه السالم ـ عندما سئل عن ّ
أ .ألنه لم يتلطف في حديثه مع السائل.
ج .ألنه لم يرد العلم الى الله.

ب .ألنه أساء معاملة تلميذه.
د .ألنه قاطع السائل في حديثه.

 -94ما السنّة الربّانية التي تشير إليها اآلية  ":وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة " ....؟
أ .االستخالف والتمكين للمؤمنين.

ب .االختالف.

ج .الجزاء وفق العمل.

د .التغيير واالستبدال.

 -95على نيّة من تكون اليمين في القضاء ؟
أ .على نية المستحلف.

ب .على نية الحالف.

ج .على نية الشاهد.

د .على نية الحالف والمستحلف.

 -90ما الموقف الذي يد ّل على مراعاة النّبي ـ عليه السالم ـ ألحوال الناس ؟
أ .قيامه الليل حتى تتورم قدماه.

ب .دعوته للناس.

ج .تخفيف الصالة عند سماع بكاء الصبي.

د .تعرضه ألذى الكفار والمشركين.

 -97لماذا نهى النّبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن تدوين السنّة في المرحلة األولى من عهد النبوة ؟
أ .خشية ضياع السنة النبوية.

ب .خشية اختالط السنة بالقرآن.

ج .ألن الصحابة والتابعين بشر ممكن أن يخطئوا.

د .ألن السنة النبوية مبينة للقرآن.

98ـ ماذا يعتبر اختالف الفقهاء في األحكام الشرعية ؟
أ .اختالف مذموم.

ب .اختالف يؤدي الى النزاع.

ج .اختالف ال يراعي مقاصد الشرعية.

د .اختالف محمود.

92ـ بماذا اعتذر موسى ـ عليه السالم ـ في المرة الثانية عند اعتراضه على الخضر ؟
أ .بالخطأ.

ب .بالنسيان.

ج .بكراهة ما قام به الخضر.

د .بعدم مصاحبته بعدها ان سأله عن شيء.

31ـ بماذا يمتاز أسلوب النصح والموعظة الحسنة ؟
أ .يصلح في كل وقت.

ب .يراعي مستوى الناشئ نفسيا ً وعقليا ً.

ج .يهتم بالهدف وال يكترث لحال الشخص.

د .يعتمد التكرار وإن أتبعه الملل.

30ـ ما المحور األساس الذي يدور حوله قوله تعالى ":يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وال تموتنّ إال وأنتم مسلمون "؟
أ .دعائم وحدة المسلمين.

ب .التحذير من طاعة األعداء.

ج .التحذير من الفرقة واالختالف.

د .الدعوة لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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39ـ لماذا حذر الله تعالى آدم وزوجه عن قرب الشجرة في قوله تعالى ":وال تقربا هذه الشجرة" ؟
أ .ألنها شجرة ضارة ال فائدة منها.

ب .حتى ال يكونا خالدين.

ج .حتى ال يصبحا من المالئكة.

د .حتى ال يظلما نفسيهما.

33ـ كيف توفق بين اآليات القرآنية التي يبدو في ظاهرها التعارض ؟
أ .الرجوع الى السنة النبوية في ذلك.

ب .األخذ بظاهر اآليات القرآنية.

ج .معرفة المتقدم والمتأخر منها.

د .االجتهاد بتفسيرها بالعقل و الرأي.

أي الحاالت اآلتية يعتبر فيها اإلجهاض محرما ً ؟
3 4ـ ّ
أ .اسقاط الجنين للحفاظ على حياة األم.

ب .وجود أسباب تقتضي اإلجهاض قبل نفخ الروح.

ج .إذا حكم الطبيب بضرورة اإلجهاض.

د .اإلجهاض بعد نفخ الروح.

35ـ ما المقصود بالتهلكة في قوله تعالى ":وال تلقوا بأيديكم الى التهلكة " ؟
أ .االقامة على األموال وترك الغزو.

ب .الهجوم على األعداء دون تكافؤ بالعدة والعتاد.

ج .الهالك والتعب الشديد.

د .الفرار من أرض المعركة.

30ـ ما الطرفان اللذان يجري بينهما العقد الثاني في بيع المرابحة لآلمر بالشراء ؟
أ .اآلمر بالشراء ومالك السلعة.

ب .اآلمر بالشراء والمصرف.

ج .المصرف ومالك السلعة.

د .مالك السلعة وكفيل اآلمر بالشراء.

37ـ ما نوع المدود في قوله تعالى " :بني إسرائيل " على الترتيب ؟
أ .منفصل ومتصل وبدل.

.

ج .بدل ومتصل ومنفصل.

ب .متصل ومنفصل وبدل
د .منفصل وبدل ومتصل.

38ـ في شأن من نزل قوله تعالى ":إنّ الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم " ؟
أ .خديجة بنت خويلد.
ج .حفصة بنت عمر رضي الله عنها.

ب .عائشة رضي الله عنها.
د .زينب بنت جحش رضي الله عنها.

أي األمور اآلتية تع ّد من مظاهر العولمة الدينية ؟
3 2ـ ّ
أ .نشر الدين اإلسالمي.

ب .منع ممارسة الشعائر الدينية مطلقاً.

ج .تهميش دور األديان كلها.

د .تقوية التعليم الديني.

41ـ ما نظرة اليهود للمرأة ؟
أ .أنها أصل للخلق.

ب .أنها أصل الخطيئة.

ج .أنها أفضل من الرجل.

د .مساوية للرجل في الحقوق والواجبات.
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السؤال الثاني05( :عالمة )
( 4عالمات)

تقرر حفظه ):
أـ أكتب اآليات الدّالة على ما يلي ( م ّما ّ
 .1جزاء الصابرين.
 .2التحذير من الكفر.
 .3إسكان آدم وزوجه الجنة.

( 4عالمات)

ب ـ بيّن معاني المفردات اآلتية:
 .1سرباً.

 .2بمصرخكم.

 .3مهطعين.

 .4شرعة ومنهاجاً.

ج ـ استخرج من قوله تعالى ":وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء" مثاالً على ما
( 4عالمات)
يلي:
 .1راء مفخمة.

 .2مد منفصل.

 .3مد متصل.

 .4حرف يرقق دائما ً.

د .استنتج ثالثة أمور تد ّل على أه ّميّة الفهم الواعي للنّصوص الشرعيّة.

(3عالمات)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثالث05( :عالمة )
(9عالمة)

أ .أكتب الحديث الشريف  (:أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت .) ............................
ب .أذكر ثالثا ً من القيم الفاضلة التي دعا إليها اإلسالم في المجتمع.

(3عالمات)

أعط مثاالً على ما يلي:
جِّ .

(5عالمات)

 .1بيع العينة.
 .2الشرك األكبر.
 .3صبر النبي ـ عليه السالم ـ وتحمله.
 .4التأدب مع الله تعالى في قصة موسى والعبد الصالح.
 .5مسألة اختلف فيها الفقهاء استنادا ً إلى مقاصد الشريعة.
(5عالمات)

د .ب ّين آثار اإليمان على المجتمع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عزيزي الطالب :من فضلك انتقل إلى القسم الثاني.
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القسم الثاني:
يتكون هذا القسم من سؤالين وعلى المشترك أن يجيب عن سؤال واحد فقط.
السؤال الرابع01( :عالمات )
عرف ما يلي:
أّ .
 .1سنن الله في المجتمعات.

(3عالمات)
 .3السكون األصلي.

 .2الجهاد.

ب .علّل ما يلي:

(4عالمات)

 .1التخصص في العلم الشرعي والتعمق فيه فرض كفاية.
 .2قامت الدعوة في العهد المكي على مقارعة الحجة بالحجة.
(3عالمات)

ج .بيّن ما يستفاد من النصوص الشرعية اآلتية.
 .1قوله تعالى " :واجعلنا للمتقين إماما ً ".
 .2قوله تعالى " :وفي أنفسكم أفال تبصرون ".
 .3قول النبي ـ عليه السالم ـ ( :وال يمين في قطيعة رحم ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الخامس01( :عالمات )
عرف ما يلي:
أّ .
 .1البدعة اصطالحاً.

(3عالمات)
 .2الخصخصة.

ب .علّل ما يلي:

 .3مد اللين.
(4عالمات)

 .1تجريد األحاديث النبوية وتمييزها عن غيرها في القرن الثالث الهجري.
 .2رضوخ الملك الصالح أيوب لحكم العز بن عبد السالم في بيع أمراء المماليك.
(3عالمات)

ج .أذكر الحكم الشرعي في المسائل اآلتية ،مع بيان السبب.
 .1بيع الذهب بالذهب تفاضالً .
 .2اتفق زوجان على إيقاف اإلنجاب مؤقتا ً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتهت األسئلة
والله الموفق
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