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صفحة         ( يني  الد   توحيد المسارات و) المسار:     101دين      ( 1 )    

 
 

صفحات    5الحظ أن إجابة االمتحان في     

البحرين مملكة  

عليموالت   ربيةالت   وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات المركزية
 م 7102/8021 راسي  للعام الد   انوي  الث   للت عليماألول  راسي  نهاية الفصل الد  امتحان  

ر  ت والدينيتوحيد المسارا :المسار                             دراسات في العقيدة اإلسالمية: اسم المقر 
 ة ونصفساع :منالز                             121دين  :ررمز المقر  

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

:أجب عن جميع األسئلة فيما يأتي  
 

 السؤال األول :
 
 

 بارة الخاطئة فيما يأتي: ( أمام الع Χ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √ عالمة )ضع  -
 

 

1  (Χ ) .55 انحصرت دعوة األنبياء والمرسلين في توحيد الربوبية 

0  (Χ ) .33صالرسول هو المبعوث لتقرير شرع من قبله 

 30 أنزل هللا تعالى اإلنجيل على نبيه عيسى عليه السالم. ( √)  3

 55 تستطيع المالئكة التمثل في صورة بشرية. ( √)  4

5  (Χ ) .66 يجوز استخدام السحر في أمور الخير كحل المشاكل األسرية 

 31صالكتب السماوية هدفها واحد وهو الدعوة إلى توحيد هللا تعالى وعبادته وطاعته. ( √)  6

7  (Χ ) 53نبيا فقط .  ص 00 أرسل هللا تعالى 

 00اقتصرت النبوة على الذكور.  ص ( √)  8

9  (Χ )  03.  صبموعد اليوم اآلخر بإخبارهمخلقه صفوة من خص هللا 

 61رف بالشرك قوم نوح عليه السالم.  صأول من ع   ( √)  12

 
 
 
 

 نموذج إجابة
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صفحة         ( يني  الد   توحيد المسارات و) المسار:     101دين      ( 2 )    

 
 

صفحات    5الحظ أن إجابة االمتحان في     

 
 السؤال الثاني: 

 
 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :  -أ

 
 من أنواع الجهاد :  -1

 أ و ب صحيح  -جـ       جهاد الكافرين                -ب                               جهاد النفس -أ

 
ِ َفأَُرونِي َماذَا َخلََق الهِذيَن ِمْن دُونِِه َبْل الظهاِلُموَن فِي َضالٍل ُمبِينٍ :) تعالىقال  -0  :( تشير هذه اآلية إلى دليلَهذَا َخْلُق اَّلله
 50  اإلتقان جـالسببية                              -الفطرة                                        ب -أ

 
 تشير هذه اآلية إلى دليل :أَْم ُخِلقُوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء أَْم ُهْم اْلَخاِلقُوَن( قال تعالى : ) -3
 جـ اإلتقان                              السببية -بالفطرة                                          -أ

 
 من أسباب قبول العمل الصالح : -4
 جـ الثقة والعجب بحسن األداء           53أن يظهره للناس     -ب                                   االستغفار -أ

 
 

 58توحيد األسماء والصفات هو أن :    -5
 نوحد هللا بأفعاله .  –أ 
 نوحد هللا بأفعالنا. -ب     
 .نثبت هلل تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من األسماء والصفات -جـ      

 
 
 
 
 
 

 فيما يأتي :  ( √) حدد الممارسات التي تنافي التوحيد بوضع عالمة  -ب
 

1  عمل سحرا ليوفق بين رجل وامرأة 

 فرح النتصار المسلمين  0

3  طلب العلم الشرعي ليقال عنه عالم 

4  حلف بأوالده أن ال يعود لفعل أمر من األمور 

 رقى نفسه بالقرآن الكريم لعالج السحر  5
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صفحة         ( يني  الد   توحيد المسارات و) المسار:     101دين      ( 3 )    

 
 

صفحات    5الحظ أن إجابة االمتحان في     

 
 السؤال الثالث : 

 
 عدد اثنين لكل مما يأتي: -

 
  13. خصائص العقيدة اإلسالمية  -1
 التوازن  -اإليجابية     -الثبات      -اليسر      -الربانية      -

 
 

 المالئكة .ب أثر اإليمان -0
 52تنمية مراقبة هللا تعالى لدى المؤمن ودعوته الجتناب كل ما فيه معصية.  -

 هم التامة هلل تعالى.التشبه بهم في طاعت -

 استشعار عظمة هللا تعالى وكثرة جنوده . -
 

  53أثر اإليمان بالقدر.  -3
 يمأل قلب المسلم رضا وتسليما بأمر هللا تعالى. -

 يعلم المسلم الصبر عند الشدائد. -

 يزرع في النفس القناعة والعفة فيما أعطاه هللا تعالى. -

 نشغل بالماضي.يجعل المسلم إيجابيا في نظرته للمستقبل، وال ي -

 يجعل المسلم شجاعا مقداما.  -

 
     72شروط قبول العبادة.  ص -4
 اإلخالص هلل تعالى . -

 اتباع هدي النبي صلى هللا عليه وسلم. -
 
 

   81آداب الدعاء.  ص -5
 أن يكون على طهارة .  -يتخير لدعائه األوقات التي يستجاب فيها الدعاء.                -
 يستقبل القبلة ان أمكن  -مقبال على هللا بخشوع               - رافع يديه بالدعاء         -
 يتجنب الدعاء على النفس واألهل ، وال يدعو بإثم أو قطيعة. -
 يفتتح دعاؤه بحمد هللا والثناء عليه، واستغفاره والصالة على رسوله. -
 ال يتكلف فيما يختاره للدعاء من عبارات.       -

 القرآن الكريم والسنة النبوية.أن يدعو باألدعية الواردة في  -
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صفحة         ( يني  الد   توحيد المسارات و) المسار:     101دين      ( 4 )    

 
 

صفحات    5الحظ أن إجابة االمتحان في     

 
 السؤال الرابع :   

 
 

 المصطلح أمام المفهوم المناسب فيما يأتي:  ضع -أ
 العبادة(  -التقوى   –الجهاد  -الصالة    -) التوحيد  

 

ونفي االيمان الجازم بتفرد هللا ووحدانيته في ذاته وصفاته وأفعاله،   التوحيد 1
 الشركاء واألنداد عنه سبحانه وتعالى.

 66اتقاء ما يغضب هللا بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه.   التقوى 0

استفراغ الوسع والطاقة في مدافعة األعداء وقتالهم؛ تنفيذا ألمر هللا تعالى،  الجهاد 3
 56وتطبيقا لشريعته، وإعالء لكلمته. 

 65ج بغاية الحب هلل تعالى.  غاية الخضوع الممزو العبادة 4

 25عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.  الصالة  5
 

         
 اشرح باختصار اآلتي:   -ب

  الشمول.من خصائص القرآن الكريم  -1

ل حاجات جاءت تشريعات القرآن الكريم شاملة لكل نواحي الحياة، وصالحة لكل زمان ومكان، وملبية لك
   31ص البشر.

 

 من صفات الرسل عليهم السالم البشرية.  -0

شاء هللا تعالى أن يكون الرسل الذين يصطفيهم ويرسلهم إلى البشر من البشر أنفسهم، ليتمكنوا من مخاطبة 
      34أقوامهم، ويقيموا الحجة عليهم بتقديم القدوة البشرية الكاملة. ص

 

 

ن أركان اإليمان : اإليمان باليوم اآلخر م  -جـ   

صف أحداث اليوم اآلخر.استشهد بدليل من القرآن الكريم ي  -1          

َرْت )قال تعالى : )  ِ وم  انَكدََرْت )1إِذَا الشَّْمس  ك و  لَتْ 3( َوإِذَا اْلِجبَال  س ي َِرْت )5( َوإِذَا النُّج        درجة  (  ( َوإِذَا اْلِعَشار  ع ط ِ

03أو   أي آيات فيها وصف أحداث اليوم اآلخر تعتمد.    ص                             

عدد أربعا من أحداث اليوم اآلخر. -5         

      درجتان        الشفاعة   -   الحوض   -الحشر              -النفخة الثانية                  -النفخة األولى               -  
 الجنة والنار                                              -الصراط            -          الميزان   -العرض والحساب        
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صفحة         ( يني  الد   توحيد المسارات و) المسار:     101دين      ( 5 )    

 
 

صفحات    5الحظ أن إجابة االمتحان في     

 

 السؤال الخامس : 
 

 استخرج من اآليات الكريمة ما يأتي :  -أ

 86وسائل الثبات على العقيدة .   ص -1
َل َعَليْ قال تعالى :  ) -    وا لَْوال ن ز ِ ْملَةً َواِحدَةً َكذَِلَك ِلن ثَب َِت بِِه ف َؤادََك َوَرتَّْلنَاه  تَْرتِيالً َوقَاَل الَِّذيَن َكفَر   ( ِه اْلق ْرآن  ج 

 اإلقبال على قراءة القرآن تالوة وحفظا وفهما. -    
س ِل َما ن ثَب ِت  بِِه ف َؤادََك َوَجاَءَك قال تعالى:  )   -   ْؤِمنِينَ َوك الًّ نَق صُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنبَاِء الرُّ  ( فِي َهِذِه اْلَحقُّ َوَمْوِعَظةٌ َوِذْكَرى ِلْلم 

     والعمل.  دبر قصص األنبياء ودراستها للتأسيت  -         
 

 األسباب المعينة على العمل الصالح. -0

 ( إِيَّاَك نَْعب د  َوإِيَّاَك نَْستَِعين  قال تعالى:  )          
 90االستعانة باهلل عّز وجّل .  ص -
 

 أسباب قبول العمل الصالح. -3

 ( .ْلعَِليم  َوإِْذ يَْرفَع  إِْبَراِهيم  اْلقََواِعدَ ِمْن اْلبَْيِت َوإِْسَماِعيل  َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّميع  اقال تعالى : ) -        
 الدعاء . -

وا ِمْن َحْيث  أَفَاَض قال تعالى : ) -         َ َغف وٌر َرِحيمٌ ث مَّ أَفِيض  َ إِنَّ اَّللَّ وا اَّللَّ  ( . النَّاس  َواْستَْغِفر 
 كثرة االستغفار -     

 

 

 علل بذكر سبب واحد لكل  مما يأتي : -ب
 للصالة منزلة عظيمة في اإلسالم . -1

 ه العبد من عمله.أول ما يحاسب علي -أفضل األعمال بعد الشهادتين.    -الصالة عمود الدين ال يقوم إال بها .      -
 أوجبها هللا على كل حال. -فرضها هللا من فوق سبع سماوات.   -.  صلى هللا عليه وسلمآخر وصية أوصى بها النبي -

 
 تكفل هللا بحفظ القرآن الكريم. -5
       30ص السماوية.ألنه آخر الرساالت             

 
 
 

 ما الفرق بين الشرك األكبر والشرك األصغر؟ -جـ 
ا الشرك األصغر فال يخرجه منه. -  الشرك األكبر يخرج صاحبه من اإلسالم، وأم 

ا الشرك األصغر فهو كغيره من الذنوب.من مات وهو على  -  الشرك األكبر فال يغفر له، وأم 

 الشرك األكبر مخلد في النار، وأما صاحب الشرك األصغر فإنه ال يخلد في النار.صاحب  -

 عمال، وأما الشرك األصغر فال يحبط إال العمل الذي قارنه.الشرك األكبر محبط لجميع األ -

 
 

 انتهت اإلجابة 
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