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صفحة                     ( توحيد المسارات ) المسار:  101دين     ( 1 )  

 
 

صفحات 5 االمتحان في إجابةالحظ أن   

 مملكة البحرين

 وزارة التربية والتعليم

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
 

 م 6102/7102للتعليم الثانوي للعام الدراسي  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

 

   توحيد المساراتالمسار :                      في العقيدة اإلسالمية دراسات المقرر :اسم 
 ة ونصفساع :  الزمن                                            121دين   رمز المقرر :

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

 أجب عن جميع األسئلة فيما يأتي

 

 السؤال األول :  

 ( أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي :   ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ضع عالمة ) 

1   (  ) 55التوحيد سبب دخول الجنّة والخروج من النار.  ص 

2   (  )    67العبادات فقط . ص بأداءالتقوى الكاملة تكون 

3   (  ) 75كذب.   ص من خصال المنافق أنّه إذا حدّث 

4   (  ) 67 ألي إنسان أن يصلها بعمله. نالمتقون فئة من الناس لهم صفات خاصة ودرجات عالية ال يمك 

5   (  ) 77الشرك باهلل يعد من النفاق العملي.   ص 

7   (  ) 71أول من عرف بالشرك قوم نوح عليه السالم.  ص 

6   (  )  34بعض كأولي العزم منهم. صفضل هللا تعالى بعض الرسل على 

5   (  ) 44العمل الصالح من أفضل ما يتوسل به العبد إلى هللا تعالى في قضاء حاجاته. ص 

4   (  )   45ص    سنة مستحبة حكم الجهاد 

10   (  ) 24خلق هللا المالئكة من نور . ص 
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صفحات 5 االمتحان في إجابةالحظ أن   

 

 السؤال الثاني :  

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي: 
 77استجالب محبة بعض الناس بقصد ابتزازهم أو فعل ما حّرم هللا تعالى بهم يسمى سحر: ص السحر -1

  التخييل -ج                            العطف -ب           التفريق                   -أ     
 

     متحركا، والمتحرك ثابتا يسمى سحر:السحر الذي يرى به الشيء الثابت  -2

  التخييل -ج              العطف               -ب            التفريق                  -أ
 

 أَْم  ُخِلقُوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء أَْم ُهُم اْلَخاِلقُوَن  ( تشير هذه اآلية إلى دليل :   قال تعالى : ) -3

 21اإلتقان    ص -ج                             السببية -ب                الفطرة              -أ
 

ِ ذَِلكَ  قال تعالى:) -4 ِ الهتِي فََطَر النهاَس َعلَْيَها اَل تَْبِديَل ِلَخْلِق اَّلله يِن َحنِيفًا فِْطَرةَ اَّلله يُن اْلقَيُِّم َولَِكنه أَْكثََر النه فَأَقِْم ََوْجَهَك ِللدِّ اِس اَل  الدِّ
 ( تشير هذه اآلية إلى دليل: يَْعلَُمونَ 

 20ص     اإلتقان-ج                              السببية-ب                             الفطرة-أ
 

 هو : أنزله هللا تعالى على نبيه عيسى الكتاب الذي -5
 الصحف  -ج                             اإلنجيل -ب           التوراة                  -أ  
 
 هو : ي أنزله هللا تعالى على نبيه ابراهيمالكتاب الذ -7
 الصحف -ج              نجيل                اإل -ب         التوراة                    -أ  
 
 أفضل األعمال بعد الشهادتين:   -7
   53الزكاة    ص -ج                         الصوم            -ب                            الصالة -أ

 
 آخر وصية أوصى بها النبي صلى هللا عليه وسلم أمته هي:   -5
 53التسامح     ص -ج                        الجهاد            -ب                           الصالة -أ

 
 43الصالحة:  صمن أسباب قبول األعمال   -4
  كل ما سبق صحيح -ج                           االستغفار      -ب                   الدعاء        -أ

 
 مصدر العقيدة اإلسالمية   -10

 القرآن الكريم والسنّة النبوية.        -أ

 القرآن الكريم والسنّة النبوية وأقوال الصحابة  -ب

 13الكريم والسنّة النبوية وأقوال الصحابة وما يوافق العقل والمنطق.  ص القرآن -ج
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صفحات 5 االمتحان في إجابةالحظ أن   

 

 السؤال الثالث :  

 أكمل الفراغات اآلتية بما يناسبها: -أ

   توحيد الربوبية     و       توحيد األلوهية    يتضمن اإليمان باهلل توحيده في ثالثة أمور هي: -1

 55ص  توحيد األسماء والصفات       و               
 

 )واحد فقط (     72ص و قول القائل ما شاء هللا وفالن   الخلف بغير هللا و     الرياء   من أمثلة الشرك األصغر :  -0
 
   األصغر:ق بين الشرك األكبر والشرك ومن الفر -3

 60 منه.الشرك األصغر فال يخرجه     أما         اإلسالم،الشرك األكبر يخرج صاحبه من   -  

 الشرك األصغر فكغيره من الذنوب.    أما   من مات وهو على الشرك األكبر فال يغفر له، -

 صاحب الشرك األصغر فإن عذب فإنّه ال يخلد في النار.    وأما       أبدا،صاحب الشرك األكبر مخلد في النار  -

 )واحد فقط (  الشرك األصغر فال يحبط اال العمل الذي قارنه.    وأما           الشرك األكبر محبط لجميع األعمال، -

 

 36ص للمعجزة ثالثة شروط وضحها.  -ب

 ال تعد المعجزة معجزة إال إذا توافرت فيها ثالثة شروط وهي أن تكون:
 من خوارق العادات. -1

 التحدي في المخالفين.مقرونة بالتحدي للمكذبين والمشككين بحيث تتوافر كل مقومات  -2

 أن تكون معجزة. تسالمة عن المعارضة. فمتى أمكن ألحد أن يعارضها أو يأتي بمثلها بطل -3

 

 ضع رقم المصطلح أمام المفهوم الشرعي المناسب في كال مما يأتي: -ج

 المفهوم  المصطلح 

 66عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء اإليمان في القلب.  ص 3 القدر 1

 1 النفاق االعتقادي 0
تقدير هللا تعالى األشياء في األزل، وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده، 
وعلى صفات مخصوصة، وكتابته لذلك، ومشيئته له، ووقوعها على حسب ما قدرها، 

 02وخلقه لها.  ص

 76عنه.  ص اتقاء ما يغضب هللا بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى 6 النفاق العملي 3

 66النفاق األكبر الذي يظهر صاحبه اإلسالم ويبطن الكفر. ص 0 التقوى 6
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صفحات 5 االمتحان في إجابةالحظ أن   

 
 

   :   رابعالسؤال ال

  يأتي:مما  لكل اثنينعدد 
 07ص  وظائف المالئكة. -1

 حماية الرسول وجميع المرسلين. -       تبليغ شرائع هللا للرسل.          -    تسبيح هللا وتنزيهه.       -

 مراقبة أعمال اإلنسان وتسجيلها. -         االستغفار للمؤمنين.            -   تأييد المؤمنين وتثبيتهم.   -

 سؤال اإلنسان في القبر. -   حث العباد على الخير وترغيبهم. -     حراسة ابن آدم وحفظه. -

  هم.والسالم علي’ الترحيب بأهل الجن -   قبض أرواح الناس عند انتهاء األجل. -

 وتقريعهم.تعذيب أهل النار  -

     

 

 06أثر اإليمان بالقدر.   ص -2
 يمأل قلب المسلم رضا وتسليما بأمر هللا تعالى. -

 يعلم المسلم الصبر عند الشدائد. -

 يزرع في نفس المؤمن القناعة والعفة فيما أعطاه هللا تعالى. -

 يجعل المسلم إيجابيا في نظرته إلى المستقبل. -

 مقداما. يجعل المسلم شجاعا -

 02األوقات المشهودة التي يستجاب فيها الدعاء.   ص  -3
 بين األذان واإلقامة . -

 الثلث الخير من الليل، وهو وقت السحر. -

 يوم الجمعة. -

 50وقت اإلفطار للصائم.  ص -

 

 72شروط قبول العبادة .  ص  -6
 اإلخالص هلل تعالى. -

 اتباع هدي النبي صلى هللا عليه وسلم. -

 

 99صأنواع الجهاد :   -0
 جهاد المنافقين. -جهاد الظالمين والفاسقين    -جهاد الكفار      -     جهاد الشيطان  -جهاد النفس      -
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صفحات 5 االمتحان في إجابةالحظ أن   

 
 السؤال الخامس:  

 علل لما يأتي:                    -أ

 09ص  وعقيدتهم.سر ثبات المسلمين على دينهم  -1

 54سبحانه، وعلمه ثابت ال يتغير.  صألنها منبثقة عن علم هللا 
 
 

 63ص    اآلخر.إخفاء هللا تعالى موعد اليوم  -0

 والكافر إلى اإليمان، ويستمر المسلم على طاعة هللا والعمل الصالح . التوبة،حتى يبادر المسيء إلى 
 

 وّضح اآلتي:  -ب
 31من خصائص القرآن الكريم العموم  ص  -1

 اآليات.ير من مخاطبا الناس عامة في كثأّن القرآن الكريم نزل 
 

 90ص  العالقة بين اإليمان والعمل الصالح. -0

اإليمان والعمل الصالح متالزمان ؛ فاإليمان يدفع صاحبه إلى العمل الصالح، والعمل الصالح يؤكد اإليمان 
 45ويقويه.   ص

 
 يات اآلتية ما يأتي :استخرج من اآل -ج

 13ص  : خصائص العقيدة اإلسالمية -1

 الربانية                       قال تعالى : )أَفَُحْكَم اْلَجاِهِليهِة يَْبغُوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اَّلّلِ ُحْكًما لِّقَْوٍم يُوقِنُوَن (          -

ُ إِ  قال تعالى: - ُ الدهاَر اآْلِخَرةَ َواَل تَنَس نَِصيبََك ِمَن الدُّْنيَا َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن اَّلله   التوازن ْيَك(  لَ )َواْبتَغِ فِيَما آتَاَك اَّلله
 

  عالمات اليوم اآلخر : -0

ُ ثُمه نُِفَخ فِيِه أُْخَرى فَإِذَا ُهم  قال تعالى : )َونُِفَخ فِي الصُّوِر فََصِعَق َمن فِي السهَماَواِت َوَمن فِي اأْلَْرِض  - إِاله َمن َشاء اَّلله
 43ص    النفخة الثانية       و   -  النفخة األولى                                                          قِيَاٌم يَنُظُروَن (

 
 بين حكم كل مما يأتي مع ذكر الدليل الشرعي :  -د
 52ص   الصالة:  -
 : واجبة بالكتاب والسنّة واجماع األمة. الحكم -

اَلةَ...(  الدليل يَن ُحنَفَاء َويُِقيُموا الصه َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الدِّ  : قال تعالى: ) َوَما أُِمُروا إِاله ِليَْعبُدُوا اَّلله
 
 15ص   من انكر ركنا من اركان العقيدة:  -

 من أنكر ركنا من أركان العقيدة اإلسالمية فهو كافر.  : الحكم
 15دًا (  ص: قوله تعالى : )َوَمن يَْكفُْر بِاَّلّلِ َوَمالَئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه َواْليَْوِم اآلِخِر فَقَْد َضله َضالاَلً بَِعي الدليل

 انتهت األسئلة
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