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صفحات 4 الحظ أن إجابة االمتحان في  
 

  مملكة البحرين

 والتعليم وزارة التربية

المركزية إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات  

 م8102/8102للتعليم الثانوي للعام الدراسي  الثانينهاية الفصل الدراسي امتحان إجابة 
 

 توحيد المسارات المسار :                                 5التربية اإلسالمية اسم المقرر  : 

 الزمن  : ساعة ونصف                                 218دين  مز المقرر : ر

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

 أجب عن جميع األسئلة التالية في المكان المخصص لذلك :

  درجات  00                                                                                                                :ألولاالسؤال إجابة 

 درجات  6                                                                                   . عرف المفاهيم التالية تعريفا اصطالحيا -أ

وهو فطرة متأصلة في  ، والتشبث بالعيش فيه ، والوالء له والدفاع عنه،التعلق به والتفاني في محبته حب الوطن : - 0   

 03ص دافع عنه إذا داهمه األعداء .ويحن إليه إذا غاب عنه، وي النفس تجعل اإلنسان يرتاح الى البقاء في وطنه

، بل طمعا في نيوي محسوسدوإيصال المنافع للغير دون مقابل مادي أو عائد  ،القيام بأعمال الخيرالعمل التطوعي :  -8   

 32ص  رضا هللا وكسب الثواب وتحقيقا للقيم اإلنسانية .

بعيدا عن تفاهم جماعي متبادل بين مختلف مكونات المجتمعات والشعوب ، لقبول االختالف والتنوع وإدارته  التسامح :-2   

 20ص  التعصب والتنابذ والعنف .

 44ص  ان أو عبادة أو تشريعا أو سلوكا.في أي مجال عقيدة كل فعل يقوم به اإلنسان هما التوازن في ك: الوسطية واالعتدال-4   

خبر أو مجموعة من أخبار زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتتداول بين  تثبت فيه ./ دون انتشار الخبر اإلشاعة :-5   

 68صالعامة ظنا منهم صحتها .

ما طرأ عليه نقص، أو تلف، أو  امنظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة، إذجراحة تجري لتحسين  عمليات التجميل : -8  

 036تشوه. ص

 درجتان         :من مظاهر الوسطية واالعتدال في التشريع اإلسالمي: الوسطية واالعتدال في نظام العقوبات. بيّن ذلك -ب

 العقوبة على قدر الجريمة .-0  

 ما كان في الجاهلية ، إذ كانوا يعاقبون الضعيف ويتركون الشريف.كال تتغير العقوبة من شخص الى آخر، -3  

 52ص                                دعت الشريعة اإلسالمية المسلم الى العفو عن الجرائم التي فيها مجال للعفو .-2  

  درجتان                                                 من أهداف الحوار . هدفين اذكرمن وسائل التواصل االجتماعي الحوار  -ج

/ودحض الفاسد من التعاون بين المتناظرين للتوصل الى الحقيقة /ودفع الشكوك وإقامة الحجة من غير إهانة وال استهزاء-0  

 القول والرأي.

 60ص يعد سبيال الى استقرار األسرة والمجتمع . -3  

اإلجابــــــــةنمــــــــوذج   
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صفحات 4 الحظ أن إجابة االمتحان في  
 

 درجات 00                                                                                                              :السؤال الثانيإجابة 

 درجات 7                              فيما يلي:( أمام العبارة الخاطئة  ×) عالمة( أمام العبارة الصحيحة و √)  ضع عالمة -أ

 06ص  .مفهوم أشمل من الوالء االنتماء) × (   -0

 32 ص .. وقد يكون واجبًا كفائيًا حكم العمل التطوعي في اإلسالم مندوب  ) √ ( -3

 34صالعمل بالتجارة .   من األعمال التطوعية التي شارك بها النبي  ) × (  -2

 42ص.  اإلخالص وصدق النية من آداب الحوار في اإلسالم (  √)  -4

 43صلكالم . تراجع ا :المقصود بالحوار هو ) √ (  -5

 000ص . االختالف في اإلسالم التسامح وعدم قبول اآلخرمن آداب  ) × (  -8

  002ص . أنها ال تساهم في خلق فرص عمل كبيرةمن أضرار التجارة اإللكترونية  ) × (  -7

 درجات 2                                           002ص للتجارة االلكترونية .ثالثة ضوابط شرعية وضعها اإلسالم  اذكر-ب

 منع التجارة في المحرمات.- 0   

 بالصدق والموضوعية . - 3   

 تحقيق العدل في المعاملة. -2   

 درجات 03                                                                                                             السؤال الثالث:إجابة 

 درجات 4                                            034ص أقسام عمليات التجميل مع بيان الحكم الشرعي لكل قسم : راذك -أ

 : جائز شرعا . حكم القسم األول   )غير االختيارية (.عمليات التجميل الضرورية -0   

 : محرم شرعا . لثانيالقسم احكم .               مليات االختيارية ) التحسينية ( الع-3   

 درجات 4                                                                            :مع بيان السبب فيما يليبين الحكم الشرعي  -ب

 . جائزبطاقة الحسم الفوري : ب التعامل  - 0   

 035ص  ، وال يترتب عليه فوائد ربوية .ألن حاملها يسحب من رصيده أو وديعته :  السبب       

 .ال يجوز بطاقة االئتمان المتجدد :ب التعامل  -3   

 035ألن البنوك تحتسب عليها فوائد ربوية . ص  : السبب       

 . ما لم تشتمل شرط ربوي جوازالاألصل البطاقة االئتمانية مسبقة الدفع : ب التعامل -2  

 038ص  .من القروض لكونها خالية :  السبب       

 .جائز: بيع التقسيط التعامل  -4   

 007ألنه عبارة عن بيع مقابل ثمن مؤجل. ص  : السبب      

 درجات 4                                                                                                :من فوائد الحوار ا  أربع اذكر -ج

 تحاورين على معرفة الحقيقة.يساعد الم -0   

 لفق للدين اإلسالمي.به والمغالطات التي ت  يدفع الش   -3   

 ينقل الحقائق والمشاعر ويساعد على تبادلها . -2   

 43وسيلة للدعوة الى هللا على بينة بإقامة الحجة .ص  -4   
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صفحات 4 الحظ أن إجابة االمتحان في  
 

 درجات 00                                                                                                          :  السؤال الرابعإجابة 

 درجات 2                                                                                      على ما يلي : واحدا   شرعيا   كتب دليال  ا-أ

         لى المدينة المنورة إالمكرمة هاجر من مكة  أن لوطنه بعد ب النبي ح  -0    

 02ص : ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ، ولوال أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك . قال       

 06ص  . يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم ولي األمر : قال تعالى : الوالء ل -3    

 ولم يخرجوكم من ال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين  غير المسلمين : قال تعالى :التسامح والتعايش مع  -2    

 22ص  . دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن هللا يحب المقسطين

 رجات            د 2            من وسائل تحقيق العفة توقي المثيرات الداخلية، بين بثالث نقاط كيف ضبط اإلسالم هذه المثيرات. -ب

 الزواج : شرع اإلسالم الزواج وجعله السبيل الوحيد إلشباع الغريزة.-0   

 زكاة القلب وطهارة الروح . ىتربية النفس بالصوم فإنه مما يعين علالصوم: -3   

 56دفع األفكار الحالمة ، والتخيالت الجنسية األثمة . ص  :ملء الفراغ بما ينفع -2   

 درجات  4                       أربعة أسباب من أجلها تم تجريم اإلشاعة . اذكر،  ا  جرم اإلشاعة قانونبحرين ت  إن مملكة ال -ج

 ن اإلشاعة توجب فسق صاحبها .إ -0   

 صاحب اإلشاعة داخل في نقل الكذب. -3   

 في اإلشاعة إيذاء للمؤمنين والمؤمنات . -2   

 66عذاب الشديد يوم القيامة . ص توعد هللا مروجي اإلشاعة بال -4   
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صفحات 4 الحظ أن إجابة االمتحان في  
 

 درجات   6                                                                                                            :السؤال الخامسإجابة 

مثالين على  اذكر ،هام في هذا المجالبل كان للمرأة دور  ،لم يقتصر العمل التطوعي في العهد النبوي على الرجال فقط -أ

 نادرجت                                                                 :األعمال التطوعية التي شاركت بها المرأة في العهد النبوي

 .تعهد امرأة بكنس مسجد  -0    

 35مداواة الجرحى في المعارك . ص  -3    

 درجات 2  منها. ثالثة   اذكر عدة، أهل الكتاب بتشريعات خصّ هللا تعالى أّن عايش مع غير المسلمين من مظاهر التسامح والت -ب

 مجادلتهم بالحسنى في دينهم . -0     

 إباحة األكل من ذبائحهم والتزوج من نسائهم المحصنات.-3      

 قبول شهادتهم في أمور خاصة . -2     

 حمايتهم من كل اعتداء . -4     

 تمتيعهم بكل حقوقهم وفي مقدمتها حرية التدين . -5     

  درجات 2                                                                                 .ثالثا من فوائد العمل التطوعي  اذكر -ج

   0-  ً  . مضاعفةً  وعد هللا تعالى المنفقين بالخلف أضعافا

 لى الجنة .إيق ر وهو طرنيل الب   -3   

 اكتساب الحسنات حتى بعد الموت . -2   

  37ص األمن وعدم الخوف مما يستقبلك من أمر اآلخرة وعدم الحزن على ما فاتك من أمور الدنيا.   -4   
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