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صفحة      توحيد المسارات المسار:        101دين      ( 1 )    

 
 

صفحات   5الحظ 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                                               101دين  : ررمز المقر 

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

 :السؤال األول
شارة أمام العبا( √)إشارة ضع    :أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي( ×)رة الصحيحة وا 

 

 

 14نقصان. الالعقيدة اإلسالمية ال تقبل الزيادة وال   (   √  ) 1

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

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

 33 مر بتبليغه.سول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأ  الر   (   √  ) 4

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

 من أحداث اليوم اآلخر خروج المسيح الدجال.    (   ×  ) 6

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

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

 59 يجوز للمسلم تعطيل بعض صفات هللا تعالى.   (  ×   ) 9

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

 
 

صفحات   5الحظ أن االمتحان في     

 :السؤال الثاني

 :ول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يليدائرة حضع  
 الديانات السماوية: اإلسالمية في العقيدة  -1
 15  المكان ن أوالزماال تتبدل بتبدل ج.  تتغير بتغير األقوام         المكان          ب. تتبدل بتبدل الزمان أو  أ.
 

 التوراة على سيدنا : تعالى هللانزل أ -2
 ج. عيسى عليه السالم                 موسى عليه السالم. ب عليه السالم                  أ. داود 

 
 دليل: إلى (( ونَ ْلَخاِلقُ اَأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء َأْم ُهْم  )) اآلية الكريمة في قوله تعالى :تشير  -3
 20ص        ج. السببية                          ب. اإلتقان       الفطرة                    .أ

 
 : راتب القدرالمرتبة األولى من م -4

 50ص   المشيئة ج.                           لعلم. اأ.الكتابة                                 ب
 
 :جوهر العقيدة اإلسالمية -5

 15ص    الشمول ج.                         ب. العالمية                                التوحيد أ.
 
 :ذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم عدد األنبياء والرسل ال -6

 33ص   ج. ستة وعشرون                      خمسة وعشرون ب.                   أربعة وعشرون   أ. 
 

 ابتزازهم هو:استجالب محبة بعض الناس بقصد  -7

 66ص    سحر العطف ج.                      التفريق سحر ب.                       التخييلسحر  أ.

 

 لف بالنفخ في الصور:اسم الملك المك -8

   43ص  يل  ج. جبر                             ب. ميكائيل                         إسرافيلأ.     

 

 مادة خلق المالئكة: -9 

 24ص    ج. نور                                ب. نار                         أ. طين      
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صفحة      توحيد المسارات المسار:        101دين      ( 3 )    

 
 

صفحات   5الحظ أن االمتحان في     

 

 :ؤال الثالثالس

 :تيعدد اثنين لكل مما يأ    
 27- 26ص  : المالئكةوظائف  . 1
 حماية الرسول صلى هللا عليه وسلم     – ليغ شرائع هللاتب –تسبيح هللا وتنزيهه وتعظيمه وحمل العرش  -
 ن آدم وحفظهحراسة اب –ن وتسجيلها مراقبة أعمال اإلنسا –االستغفار للمؤمنين  –تأييد المؤمنين وتثبيتهم  -
 هل الجنة بأالترحيب  _ي القبرفسؤال اإلنسان  –قبض أرواح الناس عند انتهاء األجل  –حث العباد على الخير  -
 تعذيب أهل النار وتقريعهم.و   
 
 70:  ةشروط قبول العباد . 2
 اتباع هدي النبي صلى هللا عليه وسلم.  -اإلخالص هلل    -
 
       أن تكون: عجزةشروط الم. 3
 فينمن خوارق العادات _ مقرونة بالتحدي للمكذبين والمشككين بحيث تتوافر كل مقومات التحدي في المخال _ 

  37   سالمة عن المعارضة، فمتى أمكن ألحد أن يعارضها ويأتي بمثلها بطلت أن تكون معجزة -
 
 67  طرق الوقاية من السحر:. 4
 يهوحفظه عند أمره ونهيه _ التوكل على هللا واالعتماد عل  _ االستعاذة باهلل من الشيطان _ تقوى هللا 

 ._ المحافظة على األذكار اليومية
 31  خصائص القرآن الكريم:. 5
 ._ الحفظ _ الشمول_ العموم _ اإلعجاز _ اليسر 

       
 86 :وسائل الثبات على العقيدة اإلسالمية. 6
 _ التزام شرع هللا والعمل الصالح    على القرآن الكريم تالوة وحفظا وفهمااإلقبال _  

 _ الدعاء والتضرع إلى هللا بالثبات وعدم الزيغ  ودراستها للتأسي والعمل تدبر قصص األنبياء _  
 .لهذا الدين أن المستقبل  الثقة بنصر هللا و_ 
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صفحة      توحيد المسارات المسار:        101دين      ( 4 )    

 
 

صفحات   5الحظ أن االمتحان في     

 السؤال الرابع
 اكتب المصطلح المناسب أمام المفهومات الشرعية اآلتية:أ( 

  

  
 المصطلح

 

 
 المفهوم

 السماوية الكتب 1
وضع وى رسله، علالتي أنزلها هللا تعالى  الوثائق اإللهية، والوصايا الربانية -

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

 دـالتوحي 2
ء ركانفي الشو، في ذاته وصفاته وأفعاله هتووحدانياإليمان الجازم بتفرد هللا  -

 58 واألنداد عنه سبحانه وتعالى.

3 
الثبات على العقيدة 

 اإلسالمية
 

قيدة الع لزوم كلمة التوحيد، وما تقتضيه من تصور واعتقاد وعمل، وعدم مخالفة

  رع.اإلسالمية إلى غيرها من اآلراء والتصورات التي ليس لها أصل في الش

86 

 العمل الصالح 4
 بي ه عز وجل ويكون موافقا لهدي النيتقرب به اإلنسان إلى رب كل ما -

 91  .مع اإلخالص في ذلك ،صلى هللا عليه وسلم  

 القدر 5

علومة مأوقات  أنها ستقع في زل وعلمه سبحانهتقدير هللا تعالى األشياء في األ -

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

 50    على حسب ما قدرها، وخلقه لها.

 
 :استنتج من اآليات الكريمة ما يلي ب(   
 70ص      العبادة:أنواع   -1
َكاَة َوار  ) قال هللا تعالى:  - أ الَة َوآت وا الزَّ  عبادة عملية   البقرة 43  ( اِكِعينَ َع الرَّ َكع وا مَ َوَأِقيم وا الصَّ
َن رَ  ) قال هللا تعالى: - ب َشو  م  ِبال  ِإنَّ الَِّذيَن َيخ   عبادة اعتقادية/ قلبية    12الملك (ٌر َكِبيرٌ ِفَرٌة َوَأج  م  َمغ  َغي ِب َله  بَّه 
وا َّللاََّ ِذك  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمن  ) قال هللا تعالى:  - ج ر   عبادة قولية               41حزاب األ(    يرًا رًا َكثِ وا اذ ك 
 
 25ص    صفات المالئكة: -2 

م  ال َتِصل  ِإَلي ِه نَ ) قال هللا تعالى:- أ َجَس ِمن ه  م  َوأَ ِكَره  َفَلمَّا َرَأى َأي ِدَيه   م  ِخيَفًة و 
ِم ل وط   َقال وا ال َتَخف  ِإنَّا   ِسل َنا ِإَلى َقو   هود 70 (  أ ر 

 ال يأكلون وال يشربون 

َش َربِ َك فَ )  قال هللا تعالى: - ب ِمل  َعر  َمِئذ  َثَماَوَيح  م  َيو  َقه   لهم قدرات خارقة       الحاقة 17 ( ةٌ ِنيَ و 

 درجات 5  

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

 
 

صفحات   5الحظ أن االمتحان في     

 السؤال الخامس
 تي:على ما يأ استدل بنص شرعي أ(   

 عقيدة اإلسالمية:ربانية ال .1

 13لقوم يوقنون (  ص  أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من هللا حكما) قال هللا تعالى: 

 58ص       التوحيد سبب لدخول الجنة: .2

 لنار( دخل ا ن لقي هللا ال يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك بهقال صلى هللا عليه وسلم: )م

 يأتي :علل لما  ب(   
  :بأولي العزمنبياء والرسل أل تعالى لبعض اتسمية هللا. 1
 34ص    جهادهم كان شاقا و  _   هم كان شديدا وابتالء _   ألن عزائمهم كانت قوية  

 خر:خفاء هللا تعالى موعد اليوم اآلإ. 2
_ حتى يبادر المسيء إلى التوبة ، والكافر إلى اإليمان، ويستمر المسلم على طاعة هللا تعالى والعمل  

 43ص     .الصالح

 :صغر من حيث األحكام المترتبة على كل نوع  في نقطتيناألكبر والشرك األ قارن بين الشركج (   
 

 
 وضح باختصار اآلتي:  د(     

 :قة بين اإليمان والعمل الصالحالعال. 1
 95 ص  يمان ويقويه.لعمل الصالح يؤكد اإلاإليمان والعمل الصالح متالزمان: فاإليمان يدفع صاحبه إلى العمل الصالح، وا       

 في العقيدة اإلسالمية: التوازن خاصية . 2
 الب المادةبين مط والجسمية، فأقامت توازنا جاءت العقيدة اإلسالمية ملبية لجميع حاجات اإلنسان: الفطرية، والعقلية، 

 14ص   والروح، ومطالب الفرد والمجتمع، ومطالب الحياة الدنيا والحياة اآلخرة.
 21ص   :في خلق هللا تقانمظاهر اإل مظهرا من . 3
 محدد  بنسبة ا جاذبيةاألرض التي نحن عليها جعل هللا فيها جباال تحفظ توازنها، وتعمل على استقرارها، وجعل فيه - 

 .النسبة لما استطاع اإلنسان أن يتحرك ولو نقصت لطار في الهواءفلو زادت هذه      
 رغم حركتها ودورانها.تصادم وال اختالل غير _ تسيير المجرات والنجوم وفق نظام دقيق من             
 نات الحية ه في الهواء لما استطاعت الكائفلو زادت نسبت% 21_ الهواء الذي نستنشقه يشكل األكسجين منه              

  .العيش على األرض              
  .ضارةغير إلى مواد  ن مستودعات للسكر، والدهن، والفيتامين، واحتجام السموم، وتغييرهابي_ وظائف الكبد  مدهشة  ما           

 نماذج اإلجابات انتهت   

 صغر الشرك األ كبر الشرك األ 
 م يخرج صاحبه من اإلسال_ 
 ال يغفر له من مات وهو على الشرك   _ 
 مخلد في النار صاحبه _ 

 _ محبط لجميع األعمال 

 يخرج صاحبه من اإلسالمال _ 
 كغيره من الذنوب   _ 
 في النار إن عذب فإنه ال يخلد صاحبه  _ 
  63ص        ال يحبط إال العمل الذي قارنه._ 
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