
  

  
  
  التعليمات يرجى قراءة 

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

  الثانيالفصل الدراسي  – الدور الثاني

 .ثالث ساعات: ةزمن اإلجاب•                                            الثقافة اإلسالمية  :المادة• 
     .صفحات)   أربع ( األسئلة في : تنبيه• 

  
  أجب عن جميع األسئلة اآلتية

  :القرآن الكريم : أوال 
  :السؤال األول 

ين يمشون على األرض ذوعباد الرحمن ال: "اكتب اآليات الكريمة من قوله تعالى  .أ 
 "وكان بين ذلك قواما "  :إلى قوله تعالى " هونا 

ارات اآلتية إلى ورقة إجابتك ثم ضع بجوار الرقم رمز البديل انقل أرقام العب .ب 
 :من بين البدائل المعطاة الصحيح 

 :هو مد  "الهة ءه أم اتخذوا من دون: " ما تحته خط في قوله تعالى نوع المد في .1

 منفصل. متصل          د. ج       صلة كبرى  . ب    صلة صغرى      . أ

 "منهن ه م بفما استمتعت: " قوله تعالى الحكم التجويدي لما تحته خط في  .2

  إخفاء. د         إظهار   . ج        إقالب       . ب        إدغام        .أ
 :المهارات العقلية :ثانيا

  :السؤال الثاني 
إذا كانت العبارة ) (انقل أرقام العبارات اآلتية إلى ورقة إجابتك وضع عالمة  . أ

 :نت خطأ فيما يأتي صحيحة ، وصوب ما تحته خط إن كا

  (       ) .توبة العبد عند الغرغرة   ال تقبل .1
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 )2 (  
  العام دبلوم التعليمامتحان شھادة 

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

   الثقافة اإلسالمية :امتحان مادة

 :السؤال الثاني تابع

 ) .      (من علوم الشريعة  للمرء تعلم ما ال يسع جهلهحب يست .2

إلى أحد أدلة وقوع اليوم اآلخر هو دليل " وما ربك بظالم للعبيد:"يشير قوله تعالى  .3
 ) .   (    العدالة

العبارات اآلتية ثم ضع بجوار الرقم رمز البديل الصحيح  رقم انقل في ورقة إجابتك . ب
 :من بين البدائل المعطاة 

 :صحابي الذي اختاره الرسول صلى اهللا عليه وسلم سفيرا له إلى أهل المدينة هو ال .1

 زيد بن ثابت. أسامة بن زيد    د. جعفر بن أبي طالب   ج. مصعب بن عمير    ب . أ

 :هو " ورجل ذكر اهللا خاليا : " في قوله صلى اهللا عليه وسلم ) خاليا (معنى كلمة  .2

 مفلسا. بعيدا عن أعين الناس        د. ج    مظلوما       . مطمئنا           ب . أ

نسخ بعض التجار لألقراص المحوسبة وبيعها دون إذن من منتجها يتنافى مع خلق  .3
 :من أخالقيات العلم هو

  التكافل العلمي. د  المسؤولية االجتماعية   . الملكية الفكرية     ج. االنفتاحية     ب. أ    
 

  : السؤال الثالث
من : " داء رضي اهللا عنه أنه سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول عن أبي الدر ) أ

على سائر :"إلى قوله  أكمل كتابة الحديث الشريف....... سلك طريقا يلتمس فيه علما
 . "الكواكب

 .وضح األثر البليغ للتربية في االلتزام بالعفة في حياة المرء  ) ب

  : عرف المفاهيم التالية ) ج
  . التخطيط . 2.                   براءة االختراع . 1     
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  العام دبلوم التعليمامتحان شھادة 

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

                 الثقافة اإلسالمية: امتحان مادة

  

  : ثالث تابع السؤال ال
وضح . من دالئل وحدانية اهللا تعالى إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي ) د

  .ذلك من خالل دراستك ألدلة وجود الخالق ووحدانيته 

  : السؤال الرابع 
  

 :وفق بين قوله تعالى في اآليتين الكريمتين اآلتيتين  .أ 

  " .ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء : " قال تعالى 
  " .إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم : " ال تعالى ق
 

لو أعيتني آية في كتاب اهللا فلم أجد أحدا يفسرها إال رجل ببرك : " قال أبو الدرداء  .ب 
استنتج دافعين من الدوافع التي من أجلها يرتحل العلماء من بلد " . الغماد لرحلت إليه 

 .إلى آخر 

 

. راض الخطيرة التي تهدد الصحة النفسية والجسدية لإلنسان يعتبر القلق من األم .ج 
 .اقترح اثنين من الحلول للقضاء عليه والحد من انتشاره 

 

ما الفرق بين . إن االنفتاح على الحضارات األخرى ال يعني الذوبان في اآلخرين  .د 
 االنفتاح على الحضارات األخرى والذوبان فيها ؟ 
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  العام دبلوم التعليمتحان شھادة ام

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

                 الثقافة اإلسالمية: امتحان مادة

  :السؤال الخامس 
  

 يحالصح انقل أرقام العبارات اآلتية إلى ورقة إجابتك ثم ضع بجوار الرقم رمز البديل . أ
 :من بين البدائل المعطاة 

 

عندما يخرج المؤمن الصدقة فيخفيها حتى ال تعلم شماله ما أنفقت يمينه يربي في  .1
 :نفسه خلق 

 الصدق. د     اإليثار          . المساواة            ج. اإلخالص            ب . أ

 :إلى مبدأ " لوال يأتون عليهم بسلطان بين : " يشير قوله تعالى  .2

 عمال العقلإ. د أهمية الدعاء    . العفة عن الحرام     ج. ت على الحق    بالثبا .أ 

 

تحقيق العفة في النفس صعب مع وجود مغريات :" كيف ترد على من يقول بأن  .ب 
 ؟" الحياة الكثيرة 

 

بحجة ) اإلنترنت(يمنع بعض أولياء األمور أبناءهم االستفادة من شبكة المعلومات   .ج 
  . قيم هذا التصرف في ضوء دراستك لطرق طلب العلم . أنها مليئة بالمفاسد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  النجاحبالتوفيق و انتھت األسئلة مع تمنياتنا لكم
  
  
  


