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صفحة      توحيد المسارات المسار:        101دين      ( 1 )    

 
 

صفحات 5 الحظ أن االمتحان في  

البحرين مملكة  

 موالتعلي التربية وزارة                                          
 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات المركزية

 

 م 2020 / 1902للتعليم الثانوي للعام الدراسي  األولنهاية الفصل الدراسي امتحان 
 

  توحيد المسارات  :المسار                                                دراسات في العقيدة اإلسالمية :اسم المقرر
 ة ونصفساع  :الزمن                                               101 دين :ررمز المقر 

======================================================================== 
  

 :السؤال األول
 أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:( × ة الصحيحة وإشارة )أمام العبار( √)ضع إشارة  

 

 

 

 نقصان. الالعقيدة اإلسالمية ال تقبل الزيادة وال  (      ) 1

 خلق هللا المالئكة بعد خلق آدم عليه السالم.   (      ) 2

  .نوح عليه السالمأول من عرف بالشرك هم قوم   (      ) 3

 مر بتبليغه.أوحي إليه بشرع جديد وأ   الرسول هو من  (      ) 4

 قصد التعظيم من الشرك األكبر.من المخلوقات ب وق عد الحلف بمخلي    (      ) 5

 من أحداث اليوم اآلخر خروج المسيح الدجال.   (      ) 6

 .التوحيد الذي أقر به جميع أهل المللتوحيد الربوبية هو   (      ) 7

 تشمل الساحر وكل مؤمن بسحره أو مشجع له.حرمة السحر   (      ) 8

 يجوز للمسلم تعطيل بعض صفات هللا تعالى.   (      ) 9

 يظهر صاحبه اإلسالم ويبطن الكفر. هو الذي النفاق االعتقادي  (      ) 10
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صفحة      توحيد المسارات المسار:        101دين      ( 2 )    

 
 

صفحات 5 الحظ أن االمتحان في  

 

 :السؤال الثاني
 :ول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يليضع دائرة ح 

 نات السماوية: الديااإلسالمية في العقيدة  -1
 المكان  زمان أوالج. ال تتبدل بتبدل تتغير بتغير األقوام           ب.   المكان      تتبدل بتبدل الزمان أو  أ.    

 
 :التوراة على سيدنا تعالى هللانزل أ -2

 م ج. عيسى عليه السال   . موسى عليه السالم         ب    عليه السالم                 أ. داود   
 
 دليل: إلى (( نَ اِلُقوَأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء َأْم ُهْم اْلخَ  )) :اآلية الكريمة في قوله تعالىتشير  -3

  ج. السببية                         ب. اإلتقان            الفطرة                   أ.     

 
 :المرتبة األولى من مراتب القدر -4

 المشيئة ج. لعلم                        ب. ا                             أ.الكتابة      
 
 :جوهر العقيدة اإلسالمية -5

 الشمول ج.                      ب. العالمية                                 أ.التوحيد   
 
 :لذين ورد ذكرهم في القرآن الكريمعدد األنبياء والرسل ا -6

 ج. ستة وعشرون                 ب.  خمسة وعشرون                     ربعة وعشرون أ  أ.    
 

 ابتزازهم هو:استجالب محبة بعض الناس بقصد  -7

 سحر العطف  ج.                   التفريق سحر ب.                         التخييلسحر  أ.    
 

 :اسم الملك المكلف بالنفخ في الصور -8

 يل   ج. جبر                           ب. ميكائيل                             إسرافيل أ.     
 

 مادة خلق المالئكة: -9

 ج. نور                               ب. نار                               أ. طين      
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صفحة      توحيد المسارات المسار:        101دين      ( 3 )    

 
 

صفحات 5 الحظ أن االمتحان في  

 

 :السؤال الثالث

 :تيعدد اثنين لكل مما يأ 
  :المالئكةوظائف  . 1

  ... ..........................................................................................................................................................  :أ   
      .............................................................................................................................................................ب:    

 

 :  ةشروط قبول العباد . 2
  ... ..........................................................................................................................................................  :أ   
      .............................................................................................................................................................ب:    

 

  :عجزةشروط الم. 3
  .. ...........................................................................................................................................................أ:    
      .............................................................................................................................................................ب:    
 
 طرق الوقاية من السحر:. 4 

  ... ..........................................................................................................................................................  :أ   
      .............................................................................................................................................................ب:    

            
  خصائص القرآن الكريم:. 5
  ... ..........................................................................................................................................................أ:     
      .............................................................................................................................................................ب:    

       
 :وسائل الثبات على العقيدة اإلسالمية. 6

  ... ..........................................................................................................................................................  :أ   
      .............................................................................................................................................................ب:    
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صفحة      توحيد المسارات المسار:        101دين      ( 4 )    

 
 

صفحات 5 الحظ أن االمتحان في  

 
 :السؤال الرابع

 اكتب المصطلح المناسب أمام المفهومات الشرعية اآلتية:أ( 

  

  
 المصطلح

 

 
 المفهوم

1 
وضع وى رسله، علالتي أنزلها هللا تعالى  انيةالوثائق اإللهية، والوصايا الرب - 

 واآلخرة. وأسباب سعادة الدنيا فيها أصول الهداية، ودليل السلوك، 

2 
ركاء نفي الشو، في ذاته وصفاته وأفعاله هتووحدانياإليمان الجازم بتفرد هللا  - 

 واألنداد عنه سبحانه وتعالى.

3 
 
 

الفة ر واعتقاد وعمل، وعدم مخلزوم كلمة التوحيد، وما تقتضيه من تصو -

 ل العقيدة اإلسالمية إلى غيرها من اآلراء والتصورات التي ليس لها أص

 في الشرع. 

4 
 بي يتقرب به اإلنسان إلى ربه عز وجل ويكون موافقا لهدي الن كل ما - 

  .مع اإلخالص في ذلك ،صلى هللا عليه وسلم  

5 
علومة أوقات م أنها ستقع في وعلمه سبحانهزل تقدير هللا تعالى األشياء في األ - 

 ئته له، ووقوعها ه لذلك، ومشيتعنده، وعلى صفات مخصوصة، وكتاب

 على حسب ما قدرها، وخلقه لها. 

 
 استنتج من اآليات الكريمة ما يلي:ب (   

 العبادة:أنواع _  1     
َكاةَ ) قال هللا تعالى:  - أ الَة َوآت وا الزَّ   البقرة 43  ( اِكِعينَ  الرَّ ع وا َمعَ َواْركَ  َوَأِقيم وا الصَّ
ْم ِباْلَغْيِب َله  ِإنَّ الَِّذيَن َيْخَشْوَن رَ  ) قال هللا تعالى: - ب      12الملك (ٌر َكِبيرٌ ِفَرٌة َوَأجْ ْم َمغْ بَّه 
وا َّللاََّ ِذْكر َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمن  ) قال هللا تعالى:  - ج ر                  41حزاب األ    (يرًا ًا َكثِ وا اْذك 

     
 صفات المالئكة: - 2      

ْم ال َتِصل  ِإَلْيِه نَ ) قال هللا تعالى: - أ   ِخيَفًة َجَس ِمْنه مْ  َوَأوْ ِكَره مْ َفَلمَّا َرَأى َأْيِدَيه 
 هود 70 (  أ ْرِسْلَنا ِإَلى َقْوِم ل وط   َقال وا ال َتَخْف ِإنَّا  

 

ْم َيْوَمِئذ  َثَمانِ َوَيْحِمل  َعْرَش َربِ َك َفْوقَ )  ى:قال هللا تعال - ب        الحاقة 17 ( َيةٌ ه 

 درجات 5  

 درجات 5  
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صفحة      توحيد المسارات المسار:        101دين      ( 5 )    

 
 

صفحات 5 الحظ أن االمتحان في  

 :السؤال الخامس
 تي:على ما يأ استدل بنص شرعيأ(   

 عقيدة اإلسالمية:ربانية ال .1

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

 التوحيد سبب لدخول الجنة: .2

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

 : أتييعلل لما  ( ب  
  :بأولي العزمنبياء والرسل أل تعالى لبعض اتسمية هللا. 1

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

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

 خفاء هللا تعالى موعد اليوم اآلخر:إ. 2
............................................................................................................................................................... 

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

 ين:صغر من حيث األحكام المترتبة على كل نوع  في نقطتاألكبر والشرك األ بين الشرك قارن ج (    
 

 

 باختصار اآلتي:  وضح د(     

 :العالقة بين اإليمان والعمل الصالح. 1
............................................................................................................................................................... 

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

 في العقيدة اإلسالمية: التوازن خاصية . 2
............................................................................................................................................................... 

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

 :في خلق هللا تقانمظاهر اإلمظهرا من . 3
............................................................................................................................................................... 

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

 

 
 انتهت األسئلة مع تمنياتنا للجميع بالنجاح

 صغر الشرك األ كبر الشرك األ 
1. ............................................................... 
2. .............................................................. 

1. ............................................................... 
2. ............................................................... 
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