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 G12 الثاني عشر امتحان نهاية العام الّدراسي للصف

 م 2017/2018للعام الدراسي 

 
 المسار: عام / فني          (Islamic) اإلسالميةالتربية  المادة:

      

     

 

 
 
 
 
 

 
     This table is to be filled by markers                          قبل لجنة التّقديريمأل هذا الجدول بدقّة تاّمة من 

 

 رقم السؤال 

 الدرجة
Mark  1المقّدر 

Marker 1 
2المقّدر   

Marker 2 

 المراجع

Reviser باألرقام  
In Figures 

  بالحروف
In Words 

      44األول  | 
      16الثاني | 
      40الثالث | 

 
 

 الدرجة المعتمدة 

 
 
 

 المراجع العام
 Moderator  
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 التربية اإلسالمية: ــــــــــــــــــــــــادةالمالصف: الثاني عشر                                                             
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : تأمل اآليات الكرمية ثم أجب عن األسئلة التالية هلا:اأوًل
ُرونَ سورة أَنَزْلَناَها َوفَ َرْضَناَها َوأَنَزْلَنا ِفيَها آََيٍت بَيَِِّناٍت  يقول اهلل تعاىل: ُهَما  ﴾١﴿ لََّعلَُّكْم َتذَكَّ الزَّانَِيُة َوالزَّاِن فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّن ْ

ٌة ِمائََة َجْلَدٍة َوََل ََتُْخْذُكم ِِبَِما رَْأَفٌة ِف ِديِن اللَّ ِه ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن ِِبللَّ ِه َواْليَ ْوِم اْْلِخرِ  ََ َََذاَِبَُما ََاِئ َهْد  ْْ الزَّاِن  ﴾٢﴿ مَِّن اْلُمْؤِمِنيَ  َوْلَي
َََلى  ِرٌك َوُحرَِِّم َذِلَك  ْْ رَِكًة َوالزَّانَِيُة ََل يَنِكُحَها ِإَلَّ زَاٍن َأْو ُم ْْ َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثَّ ََلْ  ﴾٣﴿اْلُمْؤِمِنيَ ََل يَنِكُح ِإَلَّ زَانَِيًة َأْو ُم

اِسُقونَ  َيَُْتوا ِبَِْربَ َعِة ُشَهَداءَ  ََ ِإَلَّ الَِّذيَن ََتبُوا ِمن بَ ْعِد َذِلَك  ﴾٤﴿ فَاْجِلُدوُهْم ََثَاِنَي َجْلَدًة َوََل تَ ْقبَ ُلوا ََلُْم َشَهاَدًة أَبًَدا َوُأولَ ِئَك ُهُم اْل
َُوٌر رَِّحيمٌ  َهاَدُة َأَحِدِهْم َأْربَُع َشَهاَداٍت ِِبللَّ ِه َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوََلْ َيكُ  ﴾٥﴿ َوَأْصَلُحوا فَِإنَّ اللَّ َه َغ َْ َُُسُهْم َف ُْم ُشَهَداُء ِإَلَّ أَن ن َلَّ

َََلْيِه ِإن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبيَ  ﴾٦﴿ ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقيَ  َهَد َأْربَ  ﴾٧﴿ َواْْلَاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَت اللَّ ِه  ْْ َها اْلَعَذاَب َأن َت ََن ْ َع َشَهاَداٍت َوَيْدرَُأ 
َها ِإن َكاَن ِمَن الصَّاِدِقيَ  ﴾٨﴿ِِبللَّ ِه ِإنَُّه َلِمَن اْلَكاِذِبيَ  َََلي ْ  ﴾٩﴿ َواْْلَاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اللَّ ِه 

 

 :استخرج المفردة القرآنية من اآليات السابقة وضعها أمام المعنى المناسب لها في الجدول اآلتي .(1
 

 املعىن املَردة القرآنية
 مجموعة من اآليات القرآنية، أقلها ثالث، لها بدايٌة ونهاية محددتان 
 واضحات 
 جماعة 
 النساء العفيفات 

 
 

 : جريمة الزنا إثباتعدد طرق  .(2
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

 ؟علل ما يلي .(3

 الدين اإلسالمي دين رأفة ورحمة، لكن جاء األمر في أحوال الزناة بالشدة والغلظة.  –أ( 
............................................................................................... 

ُهَما ِمائََة َجْلَدةٍ في قوله تعالى:  تقديم الزانية على الزاني ب( _ ن ْ  .الزَّانَِيُة َوالزَّاِن فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ
...............................................................................................  

                                     ( 6)  :عدد صفحات األسئلةفني                                                                \المسار: عام 

 
 الثاني عشراألول للصف امتحان نهاية الفصل الدراسي 

 2018⁄  2017 :العام الدراسي ⁄وأكاديمية ديوا الفنية  والثانوياتمعاهد التكنولوجيا التطبيقية 
 على الطالب التأكد من عدد صفحات األسئلة

 )اإلجابة على الورقة نفسها(
 

4

 

4 

4

44 

 ........

 السؤال األول

 (2يتبع الصفحة )
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 الطالق والمالعنة من حيث مراجعة الرجل لزوجته:كل من . بين الفرق بين (4
 .........................................................................................الطالق: .......

 المالعنة: ...............................................................................................
 

 تحت اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي: ا. ضع خط  (5
 :من العقوبات المعنوية لجريمة القذفأ_ 

 .ردُّ شهادته فال تقبل عند القضاء •            الحكم بفسوقه          •              الجلد ثمانين جلدة        •
 هي: البكرب_ عقوبة الحد المقدرة على الزاني 

 .التعزير •   الرجم حتى الموت                •الجلد مائة جلدة                       •
 ج_ من مخاطر جريمة الزنا على المجتمع:

 جميع ما سبق. •انتشار األمراض الفتاكة              •اختالط األنساب                      •
 

 . صّنف اآلثار التالية لجريمة الزنا على الفرد والمجتمع وفق الجدول التالي:(6
    تكاليف عالج األمراض الناتجة عن الزنا_     أمراض اإليدز والسيالن والزهري  _       الفقر وضياع المال))

 ((انتشار العداوات بين النّاس   _   _ النبذ من قبل المجتمع         سخط هللا والعذاب يوم القيام
 

 الدينّيةاآلثار  اآلثار االجتماعية اآلثار االقتصادية اآلثار الصحية
 
 
 
 

   

 

 :أمام المعنى الصحيح له فيما يليضع المصطلح المناسب . (7
 القذف الخاص(_   القذف العام_   الزنا)

 اتهام النساء المؤمنات بالزنا، دون دليل أو شهود. ...:........................
 بالزنا.  الرجل زوجتهاتهام  .:..........................

 : وطُء رجٍل امرأًة من غير عقد زواج شرعي............................
 : أحكام التجويد:اثانًي

 

 :بين الكلمتين في األمثلة التاليةحدد حكم التجويد المناسب . (8
 

 

ْنُهَما َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنينَ  ِإن َكانَ  المفردة القرآنية  آَياٍت َبيَِّناتٍ  َواِحٍد مِّ
     حكم التجويد

 
 (3يتبع الصفحة )
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3

5

3

8
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 : تأمل اآليات الكرمية ثم أجب عن األسئلة التالية هلا:اثالًث
 

َُْصَبٌة مِّنُكْم ََل ََتَْسُبوُه َشرًّا لَُّكم َبْل ُهَو َخْْيٌ لَُّكْم ِلُكلِّ اْمِرٍئ  يقول اهلل تعاىل: ْفِك  ُهم مَّا ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا ِِبْْلِ ُثِْ مِّن ْ اْكَتَسَب ِمَن اْْلِ
ََِظيمٌ  َََذاٌب  ُهْم َلُه  َُِسِهْم َخْْيًا َوقَاُلوا َه َذا ِإْفٌك  لَّْوََل ِإذْ  ﴾١١﴿ َوالَِّذي تَ َوَّلَّ ِكْْبَُه ِمن ْ ْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِِبَن َسَِ

َََلْيِه ِبَِْربَ َعِة ُشهَ  ﴾١٢﴿ مُِّبيٌ  نَد اللَّ ِه ُهُم اْلَكاِذبُونَ لَّْوََل َجاُءوا  َِ َُّْهَداِء فَُأولَ ِئَك  َََلْيُكْم ﴾١٣﴿ َداَء فَِإْذ َلَْ َيَُْتوا ِِبل َوَلْوََل َفْضُل اللَّ ِه 
ََِظيمٌ  َََذاٌب  ُكْم ِف َما َأَفْضُتْم ِفيِه  نْ َيا َواْْلِخَرِة َلَمسَّ ِِبَْلِسَنِتُكْم َوتَ ُقوُلوَن ِبَِفْ َواِهُكم مَّا لَْيَس َلُكم بِِه ِإْذ تَ َلقَّْونَُه  ﴾١٤﴿ َوَرْْحَُتُه ِف الدُّ

ََِظيمٌ  نَد اللَّ ِه  َِ ْلٌم َوََتَْسُبونَُه َهيًِِّنا َوُهَو  ََِظيمٌ  ﴾١٥﴿ َِ ْعُتُموُه قُ ْلُتم مَّا َيُكوُن َلَنا َأن ن ََّتَكلََّم ِِبَ َذا ُسْبَحاَنَك َه َذا ُِبَْتاٌن    ﴾٦١﴿ َوَلْوََل ِإْذ َسَِ
 

 تحت اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي: ا. ضع خط  (9
 

   أ_ وقعت حادثة اإلفك أثناء العودة من عزوة: 
          صطلق بني الم •                            أحد  •                            بدر  •

 

 :في احادثة اإلفك كانت سبب  _ ب
 جميع ما سبق ذكره •  بيان فضل ومنزلة السيدة عائشة •                         كشف المنافقين •
 

 الصحابي الذي ساعد السيدة عائشة في العودة إلى المدينة هو:_ ج
 زيد بن ثابت •                      مسطح بن أثاثة   •                      صفوان بن المعطل  •
 

 :أبيِّن ما يلي. (10
 

لَّْواَل ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت  :من لفظة بإخوانهم في قوله تعالى داللة استخدام لفظ )بأنفسهم( بداًل  –أ(
 ِبَأنُفِسِهْم َخْيًرا

.................................................................................................................. 
 

َوَلْواَل ِإْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتم مَّا َيُكوُن َلَنا َأن نََّتَكلََّم  :وذلك من خالل قوله تعالى ،ني إشاعة ماتواجبي إذا بلغ _ب(
  ِبَهـَذا ُسْبَحاَنَك َهـَذا ُبْهَتاٌن َعِظيمٌ 

.................................................................................................................. 
 

 دور المسلم في مواجهة نشر الفاحشة في الحاالت التالية: (_ج
 

 ذلكدور المسلم في مواجهة  الفاحشة نشرطرائق 
 

 الناستناقل الرسائل التي تتحدث عن أعراض 
 

 

 

 الترويج للمواقع والفضائيات اإلباحية
 

 

 
 (4يتبع الصفحة )
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8
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 :استنبط الشرط والجزاء من خالل السنن الشرطية الواردة في األحاديث الشريفة اآلتية. (11
 
 

 )أخرجه مسلم( .((الّرفَق ُيحَرمِّ الخيرمن ُيحَرمِّ ))أ. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 _ الشرط: ..........................................................................
 _ الجزاء: ..........................................................................

 
 

 )الجامع الصغير(. ((المعروف تقي مصارع السوءصنائع )). قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ب
 _ الشرط: ..........................................................................
 _ الجزاء: ..........................................................................

 
 

وهللا ما الفقُر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن ُتبسط الدنيا )). قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ج
 )أخرجه مسلم(. ((عليكم كما ُبسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وُتهلككم كما أهلكتهم

 _ الشرط: ..........................................................................
 ................................................................._ الجزاء: .........

 
 
 

 عدد اثنتين من خصائص السنن الرّبانية:. (12
........................... _ 
........................... _ 

 
 

 :كّون منها سننا شرطيةتأمل األحاديث الشريفة التالية، ثم . (13
 
 

 .((من سّره أن ُيبسط له في رزقه أو ُينسأ له في أثره فليصل رحمه))أ. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
.......................................................................................................... 

 

 .((الصدقة لتطفُئ غضب الّرب وتدفُع ميتة السوءّن إ)). قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ب
.......................................................................................................... 

 

 .((ااتقاء  هلل إال أعطاك هللا خير   اوإنك لن تدع شيئ  )). قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ج
.......................................................................................................... 

 
 (5يتبع الصفحة )
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 ........

 الثانيالسؤال 
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 :حدد نوع الطالق فيما يلي، مستخدما العبارات اآلتية. (14

 طالق بائن بينونة كبرى(  صغرى  _ طالق بائن بينونة  طالق بدعي  _  طالق سني  _  طالق رجعي  _)
 

 ......................................انتهت عدتها       ...........طلق زوجته الطلقة األولى و  أ_
 ...................................ته عدتها      .............لم تنطلق زوجته الطلقة الثانية و  ب_
 ................................................          َيَتماّسا فيه طلق زوجته في طهر لـم  ج_
 ...............................................               طلق زوجـته الـطلقة الثالثة        د_
 ...............................................                 طلق زوجته وهـي حائض      ه_

 

 :خطأالالعبارة أمام (  )  وإشارة صحيحة الالعبارة ( أمام   (ضع إشارة. (15
 

 .اخلع  يسّمى  ةالطالق بإرادة الزوج         
 .(أنت طالقمن ألفاظ الطالق الكنائّية قوله لزوجته )         
 .(اسّني  طالق إذا طّلق الرجل زوجته ثالث طلقات في المجلس الواحد فإن هذا الطالق يسمى )         
 .التأكد من براءة الّرحممن الِحَكم التي ألجلها ُشِرَعت العّدة          
 .التفريق بسبب غيبة الرجلمن صور التفريق القضائي           
 

 في كل مما يلي:تحت اإلجابة الصحيحة  اضع خط  . (16
 

 : شرع اإلسالم الزواج ألهداف نبيلة منهاأ_ 
 جميع ما سبق ذكره •              الشعور باألمن والطمأنينة •                      السكن النفسي •
 

 :أول مرحلة من مراحل عالج النشوز هي_ ب
 الضرب •                     الموعظة الحسنة •                اهلجر يف املضاجع •
 

 :تمكثها المرأة بعد فراق زوجها وتمتنع فيها عن الزواج "المقصود بها امدة مقدرة شرع  _ ج
 النفاس •                               الِحداد •      العّدة                            •

 :من أسباب التطرف والتشدد اثنين. عدد (17
 _................................................. 

................................... _.............. 
 :أمام المعنى الصحيح له فيما يليضع المصطلح المناسب . (18

 (التوازن     _    المنفعة_         الواقعّية)
 .عن أعماله كلها دون أعمال غيرهاإلنسان مسؤول  .........................._ 

 (6تبع الصفحة )              .حدود المسؤولية ضمن قدرة اإلنسان وطاقاته_ .......................... 
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2

40 

 ........

 الثالثالسؤال 
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 :أكمل المخطط التالي. (19
 

 
 
 
 
 
 

 : أجيب عما يلي. (20
  العالقة بين الجهل والتطرف: –أ 

.......................................................................................................... 
 :أثر العلم على العبادة-ب

.......................................................................................................... 
 :. عدد أنواع التفسير(21

 _......................................................................................... 
................................................................................. _.............. 

 :. أكمل الجدول من خالل المقارنة بين كل مما يلي(22
 

 التفسير بالمأثور التفسير بالرأي 
  يتشابهان بــــ
  يختلفان بــــ

  
  

 :من خالل النصوص الواردة في الجدول التالي حدد الحاالت التي تسقط فيها أهلية المكَلف. (23
 الحالة النص

ُرفع القلُم عن )) قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
يستيقظ، وعن الصغير حتى ثالث: عن النائم حتى 

 ((يكُبر، وعن المجنون حتى يْعقل

1-.............................. 
2-.............................. 
3-.............................. 

َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإْثَم : ال هللا تعالىق
 َعَلْيِه ِإنَّ َّللاََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

 

.............................. 

يَمانِ  قال هللا تعالى:  .............................. ِإالَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإْلِ
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 التطرف

 ............. مفهوم التطرف:
.............................
.............................
.............................

..

 :التطرف حكم اإلسالم في
 

............................. 

  :أخطار التطرف من
- .......................... 
- .......................... 

- .......................... 
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 انتهت األسئلة
 بالتوفيق والنجاح


