
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 الفصل الثاني للعام الدراسي  –نموذج استرشادي المتحان مادة التربية الدينية اإلسالمية 

 المدة : ساعة واحدة – 21الدرجة :  –الصف الثاني الثانوي العام  – 8102- 8102

 

 درجات        1والثاني  ) لكل من البندين األول) سؤال غير مؤتمت(  درجة 01السؤال األول / 

 درجات وللرابع درجتان ( 3وللثالث                                                          

أنعم هللا تعالى على آدم علٌه السالم باالستخالف فً األرض وبتعلٌمه أسماء األشٌاء ,  -1

 على ذلك .  دلٌالً من القرآن الكرٌماكتب 

 على مسؤولٌة اإلنسان ٌوم القٌامة .  داالً دلٌالً من الحدٌث النبوي اكتب  -2

 علل كالً مما ٌأتً : -3

 وضع اإلسالم األحكام التً تضمن سالمة األسرة . - أ

 فً مختلف المجاالت .الكرٌم السنة النبوٌة مثال واقعً لتطبٌق أحكام القرآن  - ب

 دخول الجنة برحمة هللا تعالى ال بمقابلة األعمال . -ج

 د فائدتٌن إلدارة الوقت . عد -4

 درجات ( :  1) سؤال مؤتمت ( ) لكل بند   درجة 51/  السؤال الثاني 

  اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي :  -

 من آثار الخٌانة فً المجتمع : إثارتها  -1

   -a   لالتزان            -bلرزانة       ل            -cلفتنة    ل     -dللزٌنة                
 ٌسمى : جنً المال بطرق غٌر مشروعة واستثماره بطرق مشروعة -2

 -a   أموال تبٌٌض        -b      احتكاراً               -cإسرافاً     -dمعاملة ربوٌة       
  

 )ترك المنهٌات (من أمثلة األمانة فً حق :  -3

   -a     هللا تعالى         -b     النفس         -c   الناس          -d    المخلوقات كلها
 تسمى حقٌقة االستقامة :  -4

   -a      شكاً                      -b    ظناً       -c          مقاربة -d             سداداً   



 قوله صلى هللا علٌه وسلم : ) إن دماءكم وأموالكم حرام علٌكم ( ٌعد : -5

تشرٌع أحكام لٌست 

 -d          فً القرآن
   -a     تأكٌداً للقرآن       -b بٌاناً للقرآن     c-      نسخاً للقرآن 

 ال ٌتم عقد الزواج إال : -6

   -a   بالعقد                   -b  بالوعد      -c     بالخطبة        -dبالنظر              
 الكلمة القرآنٌة المناسبة لمعنى :) وضع األشٌاء فً مواضعها (:  -7

   -a   البصٌر                 -b الخبٌر       -c      الحكٌم        -d    العلٌم           
 معنى قوله تعالى : ) فأزلهما (:  -8

   -a  أرشدهما                -bأوقعهما       -cدلهما                -d     أبانهما         
 ) إبلٌس ( هو مد :  المد فً الكلمة القرآنٌة : -9

   -aطبٌعً           -bبدل                  -cمتصل              -d      عوض       
 اإلسالمً: ٌكون اإلجماع كمصدر من مصادر التشرٌع  -11

بعد وفاة النبً علٌه 
 -dالصالة والسالم    

c-         فً القرون

  الثالثة األولى
 -b   فً حٌاة النبً 

 علٌه الصالة والسالم 
              وبعد وفاته

فً حٌاة النبً علٌه 
     -a الصالة والسالم

 

 : األمر المنصوص أو المجمع على حكمه ٌسمى  -11

           -aفرعاً                            -bأصالً               -cعلة         -dقٌاساً               

 :  من شروط عقد الزواج المطابقة فً -12

         العاقدٌن          

d- 
          الصٌغة       

c-  
       الشهود            

b- 
   -a   الولً          
        

 ٌدل قوله تعالى  : ) وللنساء نصٌب مما ترك الوالدان ( على حق :  -13

        -bالحضانة      -c      التعلم           -d   الحٌاة           
     

           -aالمٌراث        

 

 

 انتهت األسئلة

 

 

  


