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דת האיסלאם

  الدين اإلسالمي
وحدة تعليمية واحدة

יחידת לימוד אחת

للممتحن
تعليمات
َ

הוראות לנבחן
א .משך הבחינה :שעה וחצי.

أ .مدّ ة االمتحان :ساعة ونصف.

ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:

ب .مبنى النموذج وتوزيع الدرجات:
في هذا النموذج ثالثة فصول.

בשאלון זה שלושה פרקים.
פרק ראשון

( 60 — )20x3נק'

פרק שני

( 20 — )10x2נק'
()5x4

—  20נק'

פרק שלישי

           סה"כ

—  100נק'

الفصل األوّل ()20x3
الفصل الثاني ()10x2
الفصل الثالث ()5x4
املجموع
				

-

60
20
20
100

درجة
درجة
درجة
درجة

ג .חומר עזר מותר בשימוש :אין.

جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها :ال توجد.

ד .הוראות מיוחדות :אין.

خاصة :ال توجد.
د .تعليمات ّ

خاصة ،كلّ ما تريد كتابته مس ّودة (رؤوس أقالم ،عمليات حسابية ،وما شابه).
اكتب في دفتر االمتحان فقط ،في صفحات ّ
اكتب كلمة "مسوّدة" في بداية كلّ صفحة تستعملها مسوّدة .كتابة أيّة مسوّدة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسبّب إلغاء االمتحان!

التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة ّ
وللممتحنني على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
املذكر
ّ
َ
َ

     ב ה צ ל ח ה !

نتم ّنى لك النجاح!

-  -

השאלות
פרק ראשון

( 60נקודות)
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األسئلة

األول ( 60درجة)
الفصل ّ

ענה על שלוש מן השאלות  ,6-1משלוש קבוצות שונות( .לכל שאלה  20נקודות; מספר הנקודות לכל
סעיף רשום בסופו).

أجب عن ثالثة من األسئلة  ،6-1من ثالث مجموعات مختلفة( .لكلّ س ؤال  20درجة؛ عدد الدرجات
لكلّ بند مسجّ ل في نهايته).
املجموعة األولى :العقيدة
أجب عن أحد الس ؤالين .2-1
.1

اإليمان بالمالئكة
أ .اذكر أربعًا من الميزات التي ميّز اهلل تعالى بها المالئكة عن البشر 12( .درجة)
ب .بيّن اثنتين من الوظائف التي ألقاها اهلل تعالى على المالئكة 8( .درجات)

 .2اإليمان بالرُّسل
وضح ثمّ اذكر أسماء خمسة من الرُّسل 10( .درجات)
أ .ما المقصود بكلمة "رسول"؟ ّ
خص اهلل تعالى رُسُ َل ُه بهذه العصمة.
وضح ثمّ بيّن لماذا ّ
ب .ما هي عصمة الرُّسل؟ ّ
( 10درجات)
		

/يتبع في صفحة /3

-  -
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املجموعة الثانية :الفقه
أجب عن أحد الس ؤالين .4-3
 .3التيمّ م والمسح على الجبيرة
وضح ثمّ اذكر اثنين من األسباب المبيحة للتيمّ م.
أ .ما المقصود بِـ "التيمّ م" شرعً ا؟ ّ
( 10درجات)
		
وضح ثمّ بيّن
ب .كيف يتمّ غسل العضو المجروح أو المكسور الذي ال يحتاج إلى رباط؟ ّ
متى يبطل المسح على الجبيرة والعصابة 10( .درجات)
		
.4

صالة العيدين
وضح ثمّ بيّن وقتها 10( .درجات)
أ .ما هو حكم صالة العيدين؟ ّ
ب .اشرح كيفية صالة العيدين 10( .درجات)

املجموعة الثالثة :السيرة النبوية
أجب عن أحد الس ؤالين .6-5
.5

ال راهب بحي را والنبيّ
قال الراهب بحيرا ألبي طالب" :فإنّه كائن البن أخيك هذا شأن عظيم".
وضح 12( .درجة)
أ .مَن هو "الراهب بحيرا"؟ وما هي مناسبة قوله هذا؟ ّ
ب .اشرح داللة قول الراهب بحيرا 8( .درجات)

.6

اشت راك النبيّ (ص ّل ى اهلل عليه وس ّل م) في بناء الكعبة
أ .متى وجدت قريش حاجة إلعادة تشييد الكعبة؟ ولماذا؟ ( 8درجات)
ب .ما هي المشكلة التي نجمت أثناء بناء الكعبة؟ وما هي مساهمة الرسول (ص ّل ى اهلل عليه وس لّم)
وض ح ثمّ اذكر عبرة واحدة لذلك 12( .درجة)
في حلّ هذه المشكلة؟ ّ

(ص ّل ى اهلل عليه وس ّل م)

/يتبع في صفحة /4

-  -
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الفصل الثاني ( 20درجة)

( 20נקודות)

בפרק זה עליך לענות על שתי שאלות; על אחת מן השאלות  ,8-7ועל אחת מן השאלות    .10-9
(לכל שאלה  10נקודות ,מספר הנקודות לכל סעיף רשום בסופו).

في ه ذا الفصل عليك اإلجابة عن س ؤالين؛ عن أحد الس ؤالين  ،8-7وعن أحد الس ؤالين .10-9
(لكلّ س ؤال  10درجات؛ عدد الدرجات لكلّ بند مسجّ ل في نهايته).
أجب عن أحد الس ؤالين .8-7
 .7قال تعالى:

       
         

     
(الحجرات ،اآليات )10-6

أ .ينهى اهلل تعالى المؤمنين عن تصديق الخبر الذي ينقله الخارج عن حدود شريعة اهلل تعالى
في إحدى اآليات الكريمة الواردة أعاله .عيّن هذه اآلية ،ثمّ اشرح سبب هذا النهي.
( 5درجات)
		
ب .اشرح كيفية اإلصالح بين المتخاصمين من المؤمنين معتمدً ا على اآليات الكريمة أعاله.
( 5درجات)
/يتبع في صفحة /5

-  -
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 .8قال تعالى:

                                                       

                                                                                          (القيامة ،اآليات )30-16

أ .كيف أوصى اهلل تعالى الرسول (ص ّل ى اهلل عليه وس لّم) بق راءة القرآن الكريم؟ ولماذا؟
وض ح اعتمادًا على اآليات الكريمة أعاله 4( .درجات)
ّ
		
ب .تصف اآليات الكريمة أعاله نوعين من الناس يوم القيامة.
وضح مب ّينًا صفات كلّ منهما 6( .درجات)
ما هما هذان النوعان؟ ّ
		

أجب عن أحد السؤالين .10-9
 .9أكمل الحديث النبوي الشريف:
قال (ص ّل ى اهلل عليه وس لّم)" :إنّ الصدق يهدي إلى الب ّر ." . . .
								

(الصدق يهدي إلى الب رّ)

 .10أكمل الحديث النبوي الشريف:
أبوي شيء ." . . .
"يا رسول اهلل ،هل بقي من ب ّر ّ
جاء رجل إلى رسول اهلل (ص ّل ى اهلل عليه وس لّم) فقال:
								
									

									

(ب ّر ال والدين)

/يتبع في صفحة /6

-  -
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الفصل الثالث ( 20درجة)

( 20נקודות)

הסבר ארבעה מן הנושאים (   .17-11לכל אחד  5נקודות).

اشرح أربعة من الم واضيع ( .17-11لكلّ واحد  5درجات).
 .11علوم القرآن :مفهومها وثالثة من أنواعها.
 .12القرآن الكريم :تعريفه شرعً ا وثالثة من أسمائه.
 .13الصحيفة الصادقة :ما هي وأهمّ يتها.
 .14علم الحديث رواية :مفهومه وأهمّ يته في فهم الحديث.
 .15صحف إبراهيم :ما هي وكيف يُستدلّ عليها ومضمونها.
 .16سجود السهو :كيفيّته ومحلّه.
 .17خديجة بنت خويلد :مَن هي ومكانتها عند الرسول (ص ّل ى اهلل عليه وس لّم).

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك النجاح!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

حقوق الطبع محفوظة لدولة إس رائيل.
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.

