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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   عشر  الحادي  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

 جن  مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٹٱٹٱُّٱ
 جم يل ىل مل خل  مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن حن  جن يم ىممم خم حم
  يتىت نت مت زت رتيب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى

 ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
٢٦ - ٢١األحزاب:  َّ زن رن مم  

آني الذي يدل على املعنى التالي. -1    حدد من النص السابق اللفظ القر

 

 

 

 . في غزوة األحزاب أثبت عمليا صدق املؤمنين مع الرسول   -2

.................................................................................................................................................... 
 ؟ َّ   ىق يف ٱٹٱُّٱٱقوله في   امليم الساكنة ما حكم .  3 

 ب_ إخفاء شفوي.        إظهار شفوي. أ_  

 د_ إدغام حقيقي.        ج_ إدغام شفوي. 
 

 رقم السؤال   درجة السؤال   الدرجة املستحقة للطالب

 ثانيا   14 
  :
ً
 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي: ثانيا

 "؟ قوة حفظ الراوي ونباهته  _عالَم يدلُّ هذا املفهوم:" 4

 قوة نباهته. ب_       أ_ قوة حفظ الراوي. 

 د_ ضبط الراوي.        ج_ عدالة الراوي.

 رقم السؤال   درجة السؤال   الدرجة املستحقة للطالب

 أوال   6 

آني اللفظ   املعنى  القر

 حصونهم ................................. 
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5_  
ً
 (. وصلت عند املقام ركعتين استنبط عالمة الكذب الواردة في الخبر املوضوع التالي : ) إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا

 اإلفراط واملبالغة.  -ب       ركاكة املعنى.   -أ 

 سخرية من العلماء واملسلمين. فيه -د      مخالف للبديهيات ولصريح القرآن. -ج

 _ كيف يعرف الحديث الضعيف من حيث ضبط الراوي؟ 6

 ب_ راويه شاذ الضبط.      أ_ راويه خفيف الضبط.

 د_ راويه غير ضابط.      ج_ راويه مدلس في الضبط. 

ذي يشَبُع وجاُرُه جائٌع إلى جنِبِه : )     قولهبناء األسرة  يشير إليه أيُّ أساس من أسس  _7
َّ
 ؟ ( ليَس املؤمُن ال

   وحدة األصل.  -ب       أ_ املودة والرحمة. 
 حفظ الحقوق والواجبات.  -د      التكافل االجتماعي. -ج

 ؟ مما يلي يعين على استقرار األسرة أي  _ 8

 . الحقوق والواجبات-ب       حسن االختيار . -أ 

 تربية الجيل وتنشئته. -د      . االجتماعيالتكافل  -ج

 استنبط مظهر _ 9
ً
صِف الباقي"  من قوله من مظاهر اهتمام اإلسالم  باألسرة  ا ِ

ه
َ  في الن ِق ّللاه

َّ
َيت
ْ
ل
َ
 الديِن ، ف

َ
كَمَل ِنصف

َ
َج الَعبُد فقِد است َزوَّ

َ
 "إذا ت

 .الترغيب في الزواج والحث عليه -ب    .  التحذير من العزوف عن الزواج للقادر عليه-أ

 الحث على تيسير تكاليف الزواج. -د      إعالء شأن رباط الزواج.  -ج

10_ 
ً
 ميسرا

ً
 ؟ كيف يمكن أن يكون الزواج سهال

 . لإلسكاننشاء صندوق إ -ب      بناء صالت األفراح. أ_ 

 . البنات والشباب غير املتزوجينإكرام  -د  . قيام أهل الحل والعقد بوضع حد معين لتكاليف الزواج -ج

 انتهت األسئلة 

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

 زمن االختبار   عدد الصفحات  1 الصف الدراس ي  عشر  الحادي

 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 صياصيهم. 1

  2 لم يفروا ولم يعتذروا ولم يتخلوا عن قائدهم. 2

  2 ج. 3

  2 د. 4

  2 ج. 5

  2 د. 6

  2 ج. 7

  2 أ. 8

  2 ب. 9

  2 . ج 10
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