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MOCK-IE12T1 
  12التربية اإلسالمية: الصف 

 دقيقة  90

 

 

 

   
 
 
 
 
 

 التدريبياالختبار 
2017 - 2016 

   

 اقرأ التعليمات أوال:  

 باالختبار البدء قبل الجدول داخل بياناتك سجل .1  

 .بالقلم األسود أو األزرق اكتب .2  

 ( سؤاال29تتضمن الورقة االختبارية ) .3  

 السؤال بدقة وأجب عنه مرة واحدةاقرأ  .4  

   

 الرسومات واألشكال البيانية المعطاة تقريبية .5  

  

ارسم دائرة حول رمز الجواب الصحيح وعندما  .6
تكتشف أن إجابتك خطأ وتريد تعديلها اشطب 

 اإلجابة الخطأ واكتب اإلجابة الصحيحة

  
لألسئلة ذات النهايات المفتوحة اكتب إجابتك  .7

 السطور أو في المساحة المتاحة لكعلى 
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ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڇ قال تعالى:  -أ

ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ           ہ  ہ  ھ  ھ

 [32-32النور: ] ڇائ  ائ        ەئ  ەئ  وئ    ىې  ې   ې  ى  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۋۋ

                                                                                                                                                               :    المفردات القرآنيةفسر   -1
   ے................................: 
 ے...............................: 
   ڳ...........................:  

            توعد هللا تعالى الذين يرمون العفيفات بالفاحشة بعقوبة دنيوية وأخروية، وضحهما.                  -2
 .................................................العقوبة الدنيوية:................................... -أ

 ...............................................األخروية:....................................العقوبة  -ب
                                                       .مع أن هللا تعالى يعلم أحواله في اآلخرة شهادة الجوارح على اإلنسان علل:  -3
    .......................................................................................................... 
                                           بم وعد هللا تعالى الطيبين والطيبات من المؤمنين والمؤمنات؟  -4
 ........................................................................................................... 
       .ڇ  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۋۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ ڇاذكر تفسيرين لقوله تعالى: -5

 األول:......................................................................................التفسير  -أ
 التفسير الثاني:...................................................................................... -ب

                                                               ؟ڇې    ڇ ما حكم الراء في قوله تعالى -6
 التفخيم ألنها مفتوحة -أ

 الترقيق ألنها ُسبقت بفتح -ب
  جواز التفخيم والترقيق -ت
 التفخيم ألنها مشددة -ث

                                                          ؟ڇ ڻ  ڻ ڇما حكم التنوين في قوله تعالى -7
 مطلقإظهار  -أ

 إظهار شفوي  -ب
 إظهار حلقي -ت
 إظهار حقيقي -ث

 

 

اقرأ اآليات الكريمة ثم أجب عن األسئلة التي تليها  السؤال األول :  30 
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                                                    ؟ڇ ائ  ائڇ ڇفي قوله تعالى الميم الساكنةما حكم  -8
 إدغام بغنة -أ

 إدغام شفوي  -ب
 إدغام كامل -ت
 إخفاء شفوي  -ث

 ؟                                                       ڇ ے  ےڇما حكم التنوين في قوله تعالى -9
 إخفاء حقيقي -أ

 إدغام شفوي  -ب
 إدغام بغنة -ت
 إدغام بغير غنة -ث

ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې       ڇ  قال تعالى: -ب

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی    وئې               ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ

 [61-62النور: ] ڇىئ  يئ    جب    حب    خب  مب    مئجئ  حئ
                                              اكتب من ألفاظ اآليات الكريمة ما يناسب المعاني اآلتية. -11

 ........................................:افتراء 
 .......................................:تنتشر 
 .........................................:الزنا 

                                         لمحاربة الشائعات. وسيلتين اثنتينآليات الكريمة ل فهمك  استخرج من -11
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 

 النتشار الشائعات على الفرد والمجتمع.                                          ضررين اثنينتوقع  -12
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 

                                           ع؟د هللا تعالى الذين يريدون نشر الفاحشة في المجتمبم هد   -13
........................................................................................................ 

                                                                                                                 استخرج من اآليات الكريمة مثااًل واحدًا لكل حكم تجويدي. -14
 إخفاء حقيقي:...................................... -أ

 مد صلة كبرى:....................................  -ب
 مد بدل:.........................................   -ت
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                         منها. اً الكريم فوائد عديدة ، اذكر ثالث لتنوع مناهج المفسرين في تفسير القرآن -15
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 

                          اختر المصطلح الشرعّي من بين القوسين وضعه أمام العبارة المناسبة.     -16
ن ِّي -التفسير بالمأثور)      ة -الطالق السُّ                    (الطالق البدعي -المسؤولية -السنن الربانية  -الع دَّ

 الذي يقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع. الفراق )...................( -أ
 )...................( مدة مقدرة شرعًا تمكثها المرأة بعد فراق زوجها. -ب
نة وأقوال الصحابة و التابعين. -ت  )...................( بيان معاني القرآن بالقرآن والسُّ
 بنتائج أعماله اإلرادّية في دينه ودنياه.  التزام اإلنسان)...................( -ث
 .تعالى هللاَوفق إرادة  اً و مكان اً زمان الخلققوانين ثابتة مطردة تحكم نظام )...................(  -ج

       علل ما يأتي:                                                                               -17
ين  -أ م على غيره من المقاصد.حفظ مقصد الدّ   ُمقد 

........................................................................................................ 
 جعل اإلسالم الطالق حقًا للرجل وحده.  -ب

........................................................................................................ 
 ال عالقة للتعمق في دراسة العلوم الشرعي ة بالتطرف.  -ت

........................................................................................................ 
ة الشرعي ة في الحاالت اآلتية. -18 د                                                                 بيّ ن مدة الع 

 .....................................المطلقة التي يئست من المحيض: -أ

 المتوفى عنها زوجها وهي حامل:....................................  -ب

 ......المتوفى عنها زوجها:.......................................... -ت

 

 

 

 

 

السؤال الثاني :  أجب عن جميع األسئلة التالية:    
25 
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                               في الجدول التالي.حاالت الفراق التي بين القوسين وفق  العباراتصنف  -19
ة بحكم انتهاء عقد الزوجي-طلق زوجته الطلقة األولى وانتهت عدتها -تلفَّظ الزوج بالطلقة الثالثة ولم تنته عدة الزوجة)

 (ُشرع لدفع الضرر عن الزوجة -طلق زوجته الطلقة الثانية ولم تنته عدتها  -القضاء ويقع رجعيا  

 

 

 

د ثالثة من -21                                                                              .خاطر التطرفم عدّ 
 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 

    .            األواصر االجتماعيةاألعمال النبوية لتقوية استنتج من كل نص من النصوص اآلتية  -21
يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود  )كان رسول هللا قال: -رضي هللا عنه-عن سهل بن حنيف   -أ

 مرضاهم ويشهد جنائزهم(.
      ........................................................................................................ 

،  قالت:) أتتني أمي راغبة، وهي مشركة في عهد النبي -رضي هللا عنها–عن أسماء بنت أبي بكر   -ب
 أصلها؟ قال: نعم(. فسألُت النبي

........................................................................................................ 
ُت نل جبريل يوصيني بالجار حتى ظنا) ما ز   قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنهما-عن ابن عمر  -ت

 ثه(.أنه سيور ّ 
      ......................................................................................................... 

 
 
 
 

  الطالق الرجعي
  الخلع

  طالق بائن بينونة كبرى 
  التفريق لعدم النفقة

  طالق بائن بينونة صغرى 

 

:  أجب عن جميع األسئلة التالية: لثالسؤال الثا    
25 

 

  

https://seraj-uae.com/file/7625/


12 Page 6 of 7 

 

              .اأمام الدليل القرآني الذي يدل عليه اانقل خاصية السنن الربانية من بين القوسين وضعه -22
 (العموم –  االطراد – الثبات )                          

 الخاصية الدليل
  [621آل عمران: ] ڇڻ  ڻ      ڻ        ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ          ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڇ 

  [32فاطر: ] ڇېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ    ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئڇ 
  632 النساء: ڇڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڦٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦڇ 

 
            ؟                                                              سببا  للتطرفما الذي ُيعدُّ  -23

نة وأحكام اإلسالم -أ  الجهل بعلوم الكتاب والسُّ
ين والبحث عن أدلتهالتعمق في فهم  -ب  الدّ 
 االعتدال والوسطية في األمور -ت
 تفضيل الدنيا وزينتها على اآلخرة -ث

                                      .أدبا  من آداب الطالقاستنتج من كل نص من النصوص اآلتية  -24
 [331البقرة: ] ىئحب جب هئ مئ خئ  حئجئ يي يئ  قوله تعالى: -أ

.................................................................................................... 
 [6الطالق: ] ىئىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل يئ  -ب

 .................................................................................................... 
 [3الطالق: ] ىئ زث رث يت ىت  نت مت زت رت يئ  -ت

.................................................................................................... 
                                            من كل نص من النصوص اآلتية. الشرط والجزاءاستخرج  -25

 :) اليمين الفاجرة تدع الديار بالقع(. قوله  -أ
 الشرط:.......................................................................................... -
 الجزاء:.......................................................................................... -

 اد عريض(.ض وفسر كن فتنة في األ) إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه،إال تفعلوا ت:قوله -ب
 الشرط:.......................................................................................... -
 الجزاء:.......................................................................................... -

 هللا خيرًا منه(. كهلل إال أعطا اتقاءً إنك لن تدع شيئًا :) قوله  -ث
 الشرط:.......................................................................................... -
 الجزاء:.......................................................................................... -
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                                                                      بيّ ن الحكم الشرعي  مع التعليل: -26

 أراد إرجاع زوجته بعد انتهاء عدتها من الطلقة األولى. -أ
 الشرعّي:...........................................................................الحكم -
 التعليل:................................................................................. -
ة أنه ُحٌر في نفسه -ب  .حاول االنتحار بُحج 

 الشرعّي:.......................................................................الحكم  -
 التعليل:.............................................................................  -

. -ت  طلبت امرأة الخلع من زوجها دون مبرٍر شرعيٍّ
 ........................................الحكم الشرعّي:............................... -
 التعليل:............................................................................... -

                           .نوعا  للمسؤولية الفرديةآلتية ا القرآنية استخرج من كل نص من النصوص -27

 النص القرآني نوع المسؤولية
[62لقمان: ] ىئمخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ يئ    

[3القيامة:  ]ىئ ىك مك لك اك يق يئ    

601[التوبة:  ]ىئمص خص  حص مس خس حس جس يئ    

 
 منها.                                                  ثالثاً فوائد كثيرة، اذكر  لدراسة مقاصد الشريعة -28

 .................................................................................................. 
 .................................................................................................. 
 .................................................................................................. 

 يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب يئ  قال تعالى: -29
 [21النساء: ] ىئ مل  يك ىك مك لك اك يقىق

 ما الطريقة العصرية التي اتبعتها دولة اإلمارات لعالج المشاكل بين الزوجين. -
  .................................................................................................. 

 انتهت األسئلة

 

02 :  أجب عن جميع األسئلة التالية: الرابعالسؤال     
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