
  

  
  
  التعليمات يرجى قراءة 

    اإلجابة دفترالمدرجة في 
  العام دبلوم التعليمحان شھادة امت
  م 2009/  2008ــــــ    ھـ 1429/1430للعام الدراسي 

  الثانيالفصل الدراسي  – الدور األول

 .ثالث ساعات: زمن اإلجابة•                                            الثقافة اإلسالمية  :المادة• 
     .صفحات)   أربع ( األسئلة في : تنبيه• 

  أجب عن جميع األسئلة اآلتية
  :القرآن الكريم : أوال 

  :السؤال األول 
إلى قوله  ...)إنَّ اَهللا فالقُ الحبِّ والنََّوى: (اكتب اآليات الكريمة التالية من قوله تعالى ) أ

 ). إنَّ في ذِلكُم آلياٍت لقومٍ يؤِمنُوَن: (تعالى

من بين البدائل  انقل رقم العبارة في ورقة إجابتك وبجواره رمز اإلجابة الصحيحة ) ب
 :المعطاة فيما يأتي 

 ):ِقنَْواٌن َداِنَيةٌ: (في قوله تعالى) ِقنَْواٌن(حكم النون الساكنة في كلمة  -1

  إدغام ناقص -إدغام تام        د -إظهار مطلق      ج -إظهار حلقي       ب - أ   
:"ب واألنعام مختلف ألوانهاومن الناس والدوآ:" ي قوله تعالىف) بالدوآ(ةلمتمد ك -2

  حركات 6 - د      حركات  5 -ج    حركات     4 -ب        حركتين    -أ
  

  :المھارات العقلية: ثانيا
 :السؤال الثاني

انقل رقم العبارة في ورقة إجابتك وبجواره رمز اإلجابة الصحيحة من بين البدائل  ) أ
  :طاة فيما يأتي معال

  :قيلت هذه العبارة في شأن الصحابي) إنك شاب عاقل ال نتهمك( -1
 زيد بن ثابت رضي اهللا عنه -مصعب بن عمير رضي اهللا عنه                 ب -أ
  أسامة بن زيد رضي اهللا عنه -جعفر بن أبي طالب رضي اهللا عنه             د -ج

2/يتبع
  

  



  
 )2 (  
  العام وم التعليمدبلامتحان شھادة 

  م 2009/  2008ھـ  ــــــ   1429/1430للعام الدراسي 
  الثانيالفصل الدراسي  – الدور األول

   الثقافة اإلسالمية :امتحان مادة

 :السؤال الثانيتابع 

إلى  ...)َوالَ تَْجَعْل َيَدَك َمغْلُولَةً إلَى ُعنُِقَك َوالَ تَْبُسطَْها كُلَّ الَبْسِط: (يشير قوله تعالى -2
 : صفة من صفات عباد الرحمن هي

 التوسط في النفقة -عدم الشرك باهللا      د -عدم إيذاء الناس   ج - قيام الليل   ب -أ

قيام بعض الطلبة بنسخ البحوث من شبكة المعلومات دون توثيقها يتنافى مع خلق  -3
 : من أخالقيات العلم هو

  التكافل االجتماعي -كية الفكرية     دالمل -التكافل العلمي    ج -االنفتاحية     ب -أ
بجوار اإلجابة الصحيحة، )  ( انقل رقم العبارة في ورقة إجابتك، وضع إشارة  ) ب

 :، إن كانت العبارة خاطأ فيما يأتي ما تحته خطوصوب 

  ) ( الفطرةالعبودية التي ال يمتاز فيها اإلنسان عن غيره من المخلوقات هي عبودية  -1
  (   ). عينقوى األمة، لذا اعتبر اإلسالم تعلمه فرض بتعلم علم الوراثة ت -2
إلى أسلوب من ) اعبد اهللا كأنك تراه: (- صلى اهللا عليه وسلم  –يشير قول الرسول  -3

 (     ). الرقابة األسريةأساليب الوقاية من مشكالت الشباب هو 

  
 

  :السؤال الثالث
اهللا بظله يوم القيامة، األصناف التي سيظلها  -صلى اهللا عليه وسلم –بين الرسول  )أ 

  .اكتب الحديث الدال على ذلك بسنده ومتنه
تعد اآلية الكريمة ). َأَوالَ َيذْكُُر اِإلنَْساُن َأنَّا خَلَقْنَاُه ِمْن قَْبُل َولَْم َيُك شَْيئاً: (قال تعالى )ب 

 .وضح ذلك. السابقة من األدلة المثبتة للبعث والنشور

  
3/يتبع
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  العام دبلوم التعليمامتحان شھادة 

  م 2009/  2008ھـ  ــــــ   1429/1430للعام الدراسي 
  الثانيالفصل الدراسي  – الدور األول

                 الثقافة اإلسالمية: امتحان مادة

  

 :تابع السؤال الثالث

 .أشارت كثير من آيات القرآن الكريم إلى فضل العلم وأهله )ج 

  .اذكر اثنين من فضائل العلم -1
 .ر أربعا من صفات المتعلماذك -2

  

وضح دورين من . للمسجد كمؤسسة اجتماعية أدوار بارزة في حل مشكالت الشباب )د 
 .هذه األدوار

  :السؤال الرابع
من خالل  .كلفك معلم التربية اإلسالمية بشرح درس مصغر من المنهج الدراسي )أ 

  ليف؟في هذا التك الكفاءة العلميةكيف تطبق صفة .  دراستك لصفات المعلم
 

واْبتَلُوا الَيتَاًمى َحتَّى ِإذَا َبلَغُوا النِّكَاَح فَِإْن َآنَْستُْم ِمنْهثْم ُرشْداً: (قال تعالى )ب 
ِففْفَاْدفَُعوا إلَْيهِْم َأْمَوالَُهْم َوال تَْأكُلُوَها ِإْسَرافاً َوبَِداراً َأْن ًيكَْبُروا َوًمْن كَاَن غَِنّياً فَلَْيْستَْع

 ).يراً فَلَْيْأكُْل بِالَْمْعُروِفَوَمْن كَاَن فَِق

  .استنتج نوع العفة من اآلية الكريمة السابقة -1
  .استشهد من اآلية الكريمة أن للعفة صلة في معناها بالتوسط واالعتدال -2
كيف توفق بين علم اهللا األزلي . تعرض شخص لحادث سير نتيجة للسرعة الزائدة )ج 

  وبين ماحدث لهذا الشخص؟

  
4/يتبع

  
  
  
  
  
  

  



 )4 (  
  العام دبلوم التعليمامتحان شھادة 

  م 2009/  2008ھـ  ــــــ   1429/1430للعام الدراسي 
  الثانيالفصل الدراسي  – الدور األول

                 الثقافة اإلسالمية: امتحان مادة

  :تابع السؤال الرابع 
مليون  185تشير آخر تقارير األمم المتحدة أن مدمني المخدرات ارتفع عددهم إلى  )د 

 .منهم مليون شخص في المنطقة العربيةشخص في العالم، 

 .ماذا تستقرئ من اإلحصائية السابقة. في ضوء دراستك لمشكلة تناول المخدرات -1

 .علل ذلك.  تعتبر مشكلة تناول المخدرات من مشكالت الشباب المعقدة  -2

 :القيم واالتجاهات:ثالثا
  :السؤال الخامس

  :قم العبارة، ثم اكتب بجواره التكملة المناسبة فيما يليانقل إلى دفتر إجابتك ر )أ 
) فََمْن َيْعَمْل ِمثْقَاَل ذَّرٍة خَْيراً َيَرُه َوَمْن َيْعَمْل ِمثْقَاَل ذَّرٍة شَراً َيَرُه: (يشير قوله تعالى -1

  ...... .إلى دليل من أدلة وقوع اليوم اآلخر هو دليل 
إلى عامل من ...) لسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا َأْيِدَيُهَماَوالسَّارِقُ َوا: (يشير قول اهللا تعالى -2

  ...... .عوامل تحقيق العفة هو 
 .مقاهي االنترنت المنتشرة في أماكن كثيرة سالح ذو حدين )ب 

) َوِإذَا َمرُّوا بِاللَّغْوِ َمرُّوا ِكَراَما: (في ضوء هذه العبارة كيف تربط بين قوله تعالى
 .ترنتوبين الدعوة إلى استخدام االن

الحظت أن عددا من الناس في قريتك يمضون معظم وقتهم على الطرقات في اللهو  )ج 
للتغلب على هذه  ضع برنامجا عمليا مقترحا من ثالث خطوات على األقل  .واللعب
  .الظاهرة

  

  
  

  النجاحبالتوفيق و انتھت األسئلة مع تمنياتنا لكم
  
  
  
  


