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

 
 

صفحات 5 االمتحان في أسئلةالحظ أن   

 مملكة البحرين
 وزارة التربية والتعليم

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
 

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

 

   توحيد المساراتالمسار :                      اإلسالميةدراسات في العقيدة  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 ) 

 التوحيد سبب دخول الجنّة والخروج من النار.   (      )   1

 العبادات فقط .  بأداءالتقوى الكاملة تكون   (      )   2

 من خصال المنافق أنّه إذا حدّث كذب.    (      )   3

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

 الشرك باهلل يعد من النفاق العملي.    (      )   5

 أول من عرف بالشرك قوم نوح عليه السالم.   (      )   6

 فضل هللا تعالى بعض الرسل على بعض كأولي العزم منهم.  (      )   7

 العمل الصالح من أفضل ما يتوسل به العبد إلى هللا تعالى في قضاء حاجاته.  (      )   8

     .سنة مستحبة حكم الجهاد  (      )   9

 خلق هللا المالئكة من نور .  (      )   10
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صفحة                    ( توحيد المسارات ) المسار:  101دين     ( 2 )  

 
 

صفحات 5 االمتحان في أسئلةالحظ أن   

 

 السؤال الثاني :  

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

 التخييل  -ج                  العطف           -ب           التفريق                   -أ     
 

     به الشيء الثابت متحركا، والمتحرك ثابتا يسمى سحر: رىالسحر الذي ي   -2

 التخييل  -ج              العطف               -ب            التفريق                  -أ
 

ِلق وا ِمْن َغْيِر َشْيٍء أَْم ه م  اْلَخاِلق وَن  ( تشير هذه اآلية إلى دليل :   قال تعالى : ) -3  أَْم  خ 

 اإلتقان     -ج                  السببية            -ب                             الفطرة -أ
 

ِ ذَِلكَ  قال تعالى:) -4 ِ الهتِي فََطَر النهاَس َعلَْيَها اَل تَْبِديَل ِلَخْلِق اَّلله يِن َحنِيفًا فِْطَرةَ اَّلله ين  اْلقَيِّم  َولَِكنه أَكْ فَأَقِْم ََوْجَهَك ِللدِّ ثََر  الدِّ
ونَ   ( تشير هذه اآلية إلى دليل: النهاِس اَل يَْعلَم 

      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 -6
 الصحف -ج              نجيل                اإل -ب         التوراة                    -أ  
 
 أفضل األعمال بعد الشهادتين:   -7
 الزكاة     -ج                         الصوم            -ب               الصالة              -أ
 
 آخر وصية أوصى بها النبي صلى هللا عليه وسلم أمته هي:   -8
 التسامح      -ج                        الجهاد            -ب                الصالة            -أ
 
 صالحة:  من أسباب قبول األعمال ال  -9
 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

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

 

 السؤال الثالث :  

 أكمل الفراغات اآلتية بما يناسبها: -أ

 ----------------------------------------------------  يتضمن اإليمان باهلل توحيده في ثالثة أمور هي: -1

 ----------------------------------------------------- و  ------------------------------------------- و 

 ------------------------------------------------------------------------   من أمثلة الشرك األصغر :  -0
 
   األصغر:ق بين الشرك األكبر والشرك ومن الفر -3
 --------------------------------------------------أما -----------------------------------------------  

 

  للمعجزة ثالثة شروط وضحها. -ب

1- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
0- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
3- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 المفهوم  المصطلح 

 عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء اإليمان في القلب.    القدر 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، 
 وخلقه لها.  

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

 النفاق األكبر الذي يظهر صاحبه اإلسالم ويبطن الكفر.   التقوى 4
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صفحات 5 االمتحان في أسئلةالحظ أن   

 

   :   رابعالسؤال ال

  يأتي:مما  لكل اثنينعدد 

   وظائف المالئكة. -1

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- -أ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- -ب

 أثر اإليمان بالقدر.    -2

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- -أ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- -ب

 األوقات المشهودة التي يستجاب فيها الدعاء.     -3

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- -أ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- -ب

 شروط قبول العبادة .    -4

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- -أ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ -ب

 أنواع الجهاد :  -5

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- -أ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ -ب

 
 

 

 

10 



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

 
 

صفحات 5 االمتحان في أسئلةالحظ أن   

 

 السؤال الخامس:  

 علل لما يأتي:                    -أ

   وعقيدتهم.سر ثبات المسلمين على دينهم  -1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     اآلخر.إخفاء هللا تعالى موعد اليوم  -0

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  العالقة بين اإليمان والعمل الصالح. -0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 يات اآلتية ما يأتي :استخرج من اآل -ج
   خصائص العقيدة اإلسالمية : -1

قَْوٍم ي وقِن وَن ( - ْكًما لِّ ْكَم اْلَجاِهِليهِة يَْبغ وَن َوَمْن أَْحَسن  ِمَن اَّلّلِ ح      -----------------------------  قال تعالى : )أَفَح 

 ------------------------------  (نَِصيبََك ِمَن الدُّْنيَا ...َ )َواْبتَغِ فِيَما آتَاَك اَّلله  الدهاَر اآْلِخَرةَ َواَل تَنسَ  تعالى:قال  -

  عالمات اليوم اآلخر : -0

فَإِذَا ه م )َون ِفَخ فِي الصُّوِر فََصِعَق َمن فِي السهَماَواِت َوَمن فِي اأْلَْرِض إِاله َمن َشاء اَّلله  ث مه ن ِفَخ فِيِه أ ْخَرى  قال تعالى : -

وَن (  -----------------------------------------------و   -----------------------------------------  قِيَاٌم يَنظ ر 

 بين حكم كل مما يأتي مع ذكر الدليل الشرعي :  -د
    الصالة:  -
 ------------------------------------------------------------------------------------------------الحكم :  -

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- الدليل : 
 
    من انكر ركنا من اركان العقيدة:  -

 --------------------------------------------------------------------------------------------------الحكم : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------الدليل : 

 انتهت األسئلة
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