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التكويني أسئلة االمتحان  األول  درجة االمتحان  20  
م 2020-2019 الفصل الدراس ي  الثاني املادة الدراسية   التربية اإلسالمية   العام الدراس ي  

دقيقة 45 عدد الصفحات   2 الصف الدراس ي   الثاني عشر   زمن االختبار  

 املسار   جميعها  اسم الطالب   

(إلجابة على الورقة نفسها)ا التأكد من عدد صفحات األسئلةب على الطال  
 

 

 

آنية ، ثم أجب عن األسئلة التالية: أ  : اقرأ اآليات القر
ً
  وال

 ىل مل خل  مم خم حم جم هل مل خلحل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف ٹٱٹٱُّٱ 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جييه ىه مه جهين ىن من خن  حن جنيم ىم مم خم حم جم يل
 زث رث  يتىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ
٣٠  - ٢٧النور:   َّ يق ىق يف ىف يث ىث نثمث  

آنية الدالة على املعاني التالية : . 1   استخرج من اآليات السابقة املفردات القر

 املفردات القرآنية املعاني

 ............................................... . أطيب و أطهر

 ................................................. . تستأذنوا

ِ األبصار؟ . 2
 ِلَم أمر هللا تعالى الرجال والنساء بغض 

.................................................................................................................................................... 
 ؟"حل جلما حكم التجويد في قوله تعالى " . 3

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

 

: اختر اإلجابة الصحيحة ملا يأتي: 
ً
 ثانيا

 . أيٌّ مما يلي يدلُّ على الرعاية الصحية في املنهج النبوي؟ 4

 ب_ التداوي والعالج.       السالمة واملعافاة البدنية. _  أ

 د_ الصحة النفسية و العقلية.   . االرتقاء بالسلوكات الصحية والعقلية ودعمها و توفير الظروف املناسبة لها ج_  

 رقم السؤال   درجة السؤال   الدرجة املستحقة للطالب

 أوالا  6 

 رقم السؤال   درجة السؤال   الدرجة املستحقة للطالب

 ثانياا  14 
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 ؟ من مقومات حفظ الصحة ال يعدُّ أيٌّ مما يلي . 5

 الوقاية .  -ب         العالج .  -أ   

 . النظافة -د          . العلم   -ج 

  "   . ما التدبير الوقائي الذي يدلُّ عليه قوله  6
ى ُمِصح 

َ
 ُيوِرُد ُمْمِرٌض َعل

َ
 "؟  ال

 عزل املريض حتى ال ينتقل املرض إلى اآلخرين .   -ب       النهي عن زيارة املريض .   -أ

 االلتزام بآداب زيارة املريض. -د      . التشخيص الصحيح للمرض -ج

 ؟ ملاذا ُحِرم الربا على األفراد. 7

 ارتفاع أسعار السلع و الخدمات . ألنه يؤدي إلى   –ب     يقض ي على روح التعاون والتكاتف . ألنه   –أ 

 حرمان املجتمع من املشروعات االنتاجية .  ألنه سبب  في  –د    . بيتهفي الديون وخراب  ألنه يغرق الفرد–ج 

 . أيُّ عبارة من العبارات اآلتية صحيحة؟ 8

 البيع على البيع حرام ، والسوم على السوم مباح .  -ب    البيع على البيع حرام ، و السوم على السوم حرام .     -أ 

 . بيع مباح والسوم على السوم مباحالبيع على ال  -د    البيع على البيع مباح والسوم على السوم حرام .   -ج 

 ملا يأتي: 9
ً
 شرعيا

ً
 . أصدر حكما

 علي في اللعبة فلك مني 
َ
 علي فال ش يء عليك 500تحدى أحدهم زميله و قال له لو فزت

َ
 . درهم و إن فزت

 الرهان حرام .  –ب        الرهان مباح .   –أ 

  الرهان مندوب. –د       الرهان مكروه .  –ج 

  يدلُّ غياب األمراض عن دنيا البشر؟عالمَ  . 10

  على البشر. هللا ب_ نعمة       أ_ نقمة هللا على البشر. 

 د_ تعسير هللا على البشر.       البشر. تيسر هللا على   ج_ 

 انتهت األسئلة 
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 التكويني  اإلجابة النموذجية لالمتحان األول  درجة االمتحان  20
 العام الدراس ي  2020- 2019 الفصل الدراس ي  الثاني املادة الدراسية  اإلسالمية التربية 

 زمن االختبار   عدد الصفحات  1 الصف الدراس ي  عشر  ثانيال

 املسار  جميعها  اسم الطالب  

 واإلجابة النموذجية قبل البدء بعملية التصحيحاألسئلة التأكد من عدد صفحات  املعلمعلى 
 

 

1 

 رقم السؤال   درجة السؤال   الدرجة املستحقة للطالب

 أوالً:  6 
 

 

 رقم السؤال   درجة السؤال   الدرجة املستحقة للطالب

 ثانيًا:  14 

 

  2 .لك.                                                           ىه 1

2 
 ألنه وسيلة لحفظ الفرج، وطهارة النفس من وساوس الشيطان.

 ألنه أزكى للمؤمنين في الدنيا واآلخرة
 واحدة يكتفى بإجابة  2

  2 مد جائز منفصل. 3

  2 ج. 4

  2 ج. 5

  2 ب. 6

  2 ج. 7

  2 أ. 8

  2 أ. 9

.أ 10  2  
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