يرجى قراءة التعليمات
المدرجة في دفتر اإلجابة
امتحان شھادة دبلوم التعليم العام
للعام الدراسي  1430/1429ھـ ــــــ  2009 / 2008م
الدور الثاني – الفصل الدراسي األول
• زمن اإلجابة:ثالث ساعات

• المادة :الثقافة اإلسالمية
• تنبيه :األسئلة في )  ( 3صفحات.
أجب عن جميع األسئلة اآلتية

أوال :القرآن الكريم:
السؤال األول:
أ( أكتب اآليات  :من قوله تعالى " وإذا قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة  .........إلى
قوله تعالى " إنك أنت العليم الحكيم "
ب( انقل رقم العبارة وبجواره التكملة المناسبة للعبارات التالية :
 -1قال تعالى " وما ينطق عن الھوى " حكم النون الساكنة في كلمة ينطق ھو...........
 -2قال تعالى " وإنك لعلى خلق عظيم " نوع المد في كلمة عظيم ھو..................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيا :المھارات العقلية:
السؤال الثاني:
أ ـ انقل رقم العبارة و ضع إشارة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة  ،وصوب ما تحته خط إن كانت العبارة
خاطئة فيما يلي :
.1

عدة المرأة المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض ھي ثالثة أشھر )

.2

يبذل المجتھد في الدليل الظني جھدا الستنباط معانيه واستخراج أحكامه )

.3

مجلس الشورى يعتبر من الثابت في الدين

)

(.
(.

(.
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امتحان شھادة دبلوم التعليم العام
للعام الدراسي  1430/1429ھـ ــــــ  2009 / 2008م
الدور الثاني – الفصل الدراسي األول
امتحان مادة :الثقافة اإلسالمية
تابع:السؤال الثاني:
ب  -انقل رقم العبارة في ورقة إجابتك ثم ضع بجوارھا رمز اإلجابة الصحيحة مما يلي:
1ـ معرفة القواعد التي يتوصل بھا إلى استنباط األحكام الشرعية من أدلتھا التفصيلية يسمى علم:
ب ـ أصول الدين
أ ـ أصول الفقه
ج ـ الفقه
د ـ العلل والمقاصد
 2ـ أرقى مصادر المعرفة ھو:
أ ـ القرآن الكريم
ج ـ العقل السليم

ب ـ السنة المشرفة
د ـ العلم

 3ــ " كان إذا أراد السفر أقرع بين أزواجه " ھذه العبارة تدل على أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم
كان :
ب ـ صادقا
أ ـ حليما
د ـ متواضعا
ج ـ عادال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثالث:
أ ـ عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال " :أتدرون ما المفلس"
.....................أكمل كتابة الحديث إلى قوله صلى ﷲ عليه وسلم :ثم طرح في النار" .
ب ـ علل .وضع علماء اإلسالم منھجا إلثبات نصوص السنة بينما لم يضعوا ذلك المنھج إلثبات
نصوص القرآن الكريم.
ج ـ  -1عرف المقصود بالمنھج االستقرائي .
 -2يتوقف ثبوت السنة على أمرين .اذكرھما
د ـ حث اإلسالم أولياء األمور على تيسير سبل الزواج أمام الشباب .
 -1ما المعيار الذي ينبغي مراعاته في اختيار الزوج؟
 -2كيف يمكن تيسير أمر الزواج أمام الشباب؟
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امتحان شھادة دبلوم التعليم العام
للعام الدراسي  1430/1429ھـ ــــــ  2009 / 2008م
الدور الثاني – الفصل الدراسي األول
امتحان مادة :الثقافة اإلسالمية
السؤال الرابع:
أ ـ شخص لم يفھم حقيقة إخفاء ﷲ تعالى زمن موت اإلنسان  ،وطلب منك أن تشرح له ذلك  ،فماذا أنت
قائل له ؟
ب ـ من خالل دراستك لمنھج القرآن الكريم في اكتساب الحقائق العلمية .ما المنھجية التي
تستنتجھا من اآليات الكريمة التالية:
قال تعالى " إن في السموات واألرض آليات للمؤمنين"
قال تعالى " وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون"
ج ـ )يلجأ بعض األزواج إلى استئصال الرحم بحجة كثرة األعباء المالية(.
كيف ترد على من يدعي ذلك في ضوء دراستك لتنظيم وتحديد النسل.
د ـ كيف تساعد أصحاب الحالتين التاليتين ببيان المنھجية الشرعية الصحيحة لھما:
 -1رجل طلق زوجته الطلقة الثانية وانتھت عدتھا فأراد إرجاعھا إلى عصمته.
 -2أب يحرص على توفير الطعام الطيب ألبنائه بينما يشعر األبناء بغياب دوره في حياتھم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ:
السؤال الخامس:

أ ـ انقل رقم العبارة و ضع إشارة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة  ،وصوب ما تحته خط إن كانت
العبارة خاطئة فيما يلي :
 -1الغاية النھائية من دعوة اإلسالم إلى طلب العلم ھي الحصول على وظيفة ) (.
 -2تشير العبارة التالية ) اذھبوا فأنتم الطلقاء ( إلى خلق من أخالق الرسول صلى ﷲ عليه
(.
وسلم وھو خلق العفة )
ب – قدم نصيحة لمن يظن أن الصغائر ال يحاسب عليھا اإلنسان.
ج – طلق رجل زوجته الطلقة الثالثة فعرف أنه يحرم عليه أن يراجعھا حتى تتزوج زوجا غيره،
فاتفق مع صديقه أن يتزوج زوجته ثم يطلقھا حتى يتزوجھا ھو مرة أخرى.
بين رأيك في األمر في ضوء دراستك للطالق وأحكامه.

انتھت األسئلة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

