מדינת ישראל
משרד החינוך

دولة إسرائيل
وزارة املعارف

نوع االمتحان :بجروت للمدارس الثانوية
סוג הבחינה :בגרות לבתי"ס על־יסודיים
العربية
		
ערביים
موعد االمتحان :صيف 2008
מועד הבחינה :קיץ תשס"ח
رقم النموذج910661 :
מספר השאלון910661 :

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  20 -درجة؛ عدد
الدرجات لكلّ بند مسجّ ل في نهايته).
املجموعة األولى :القرآن الكرمي
أجب عن أحد الس ؤالين .2-1
ُك ّت اب الوحي وحفظ الق رآن الكريم
.1
أ .ما المقصود بِـ ُ
"ك ّتاب الوحي"؟ وما هي الطريقة التي اتّبعوها في عملهم؟
وضح ،ثمّ اذكر أسماء ثالثة منهم 8( .درجات)
ّ
		
ب .اشرح ثالثة من عوامل حفظ القرآن الكريم 12( .درجة)
 .2الرسم العثماني
أ .ما المقصود بِـ "الرسم العثماني"؟ ولماذا يجري الحفاظ عليه في كتابة المصاحف؟
وضح 10( .درجات)
ّ
ب .اشرح الظروف التي أوجدت الحاجة إلى ضبط المصاحف العثمانية َّ
بالش ْكل واإلعجام،
ثمّ بيّن كيف تمّ ذلك 10( .درجات)
		

/يتبع في صفحة /3
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املجموعة الثانية :احلديث الشريف
أجب عن أحد الس ؤالين .4-3
.3

تعريف الحديث الشريف
أ .اشرح معنى "الحديث" لغةً 5( .درجات)
وضح ثمّ اشرح اثنين من عناصره 15( .درجة)
ب .ما هو تعريف "الحديث" اصطالحً ا؟ ّ

 .4تدوين الحديث الشريف
أ .متى َأذِن الرسول (ص ّل ى اهلل عليه وس لّم) بكتابة الحديث الشريف؟ ولماذا؟
وض ح ثمّ اذكر أسماء اثنين ممّ ن كتب وا الحديث في عهده 8( .درجات)
ّ
		
ب .تتبّع مراحل تدوين الحديث الشريف في عهد التابعين وتابعيهم 12( .درجة)

املجموعة الثالثة :التهذيب
أجب عن أحد الس ؤالين .6-5
 .5العلم في اإلسالم
حث اإلسالم على التزوّد بالعلم والمعرفة.
ّ
أ.
نبوي واحد 12( .درجة)
وضح ذلك مستشهدً ا بآية قرآنية واحدة أو بحديث ّ
ّ
		
ب .بيّن أنواع العلوم التي يدعو إليها اإلسالم 8( .درجات)
.6

آداب الدعوة والنقاش
وضح 10( .درجات)
أ .لماذا يُعتبر النقاش من أهمّ وسائل اإلقناع؟ ّ
ب .اشرح اثنين من أساليب اإلقناع األخرى (باستثناء النقاش) 10( .درجات)

/يتبع في صفحة /4

-  -

פרק שני

( 20נקודות)
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الفصل الثاني ( 20درجة)

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  10 -درجات؛ عدد الدرجات لكلّ بند مسجّ ل في نهايته).
أجب عن أحد الس ؤالين .8-7
 .7قال تعالى:

     

(الحجرات ،اآليات )6-1

		

أ.

وردت في اآليات الكريمة أعاله عدّ ة آداب تهدي إلى تعامل المسلمين
مع الرسول (ص ّل ى اهلل عليه وس لّم) .بيّن ثالثة منها 6( .درجات)

وضح 4( .درجات)
ب .لماذا سُ مّ يت "سورة الحجرات" بهذا االسم؟ ّ

/يتبع في صفحة /5

-  -
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 .8قال تعالى:

                                                       

(القيامة ،اآليات )35-22

أ .تُصوّر بعض اآليات الكريمة أعاله حال المرء وقت االحتضار.
عيّن هذه اآليات ،ثمّ اشرحها 5( .درجات)
		
ب .بيّن سبب نزول اآليات الكريمة  33-31من "سورة القيامة":
		
											
( 5درجات)
		

									

/يتبع في صفحة /6

-  -

דת האיסלאם ,קיץ תשס"ח ,מס' 910661

الدين اإلسالمي ،صيف  ،2008رقم 910661

أجب عن أحد السؤالين .10-9
 .9اقرأ الحديث النبوي الشريف "أركان اإلسالم" ،ثمّ أجب عن البندين اللذين يليانه:
عن عبد اهلل بن عمر (رضي اهلل عنهما) قال :قال رسول اهلل (ص ّل ى اهلل عليه وس لّم) " :بُني اإلسالم على
خمس :شهادة أن ال إله إلاّ اهلل وأنّ محمّ دًا رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وحجّ البيت،
وصوم رمضان".
أ .وردت في الحديث النبوي الشريف أعاله عبادات بدنية وأخرى مالية.
اشرح عبادة واحدة من كلّ نوع مب ّينًا سبب تصنيفهما 7( .درجات)
		
ب .اكتب بإيجاز عن راوي هذا الحديث النبوي الشريف 3( .درجات)
 .10اقرأ الحديث النبوي الشريف "االبتعاد عن مواطن الريب" ،ثمّ أجب عن البندين اللذين يليانه:
عن الحسن بن علي (رضي اهلل عنهما) :قال حفظت من رسول اهلل (ص ّل ى اهلل عليه وس لّم):
مأنينة والكذب ريبة".
الص دق طُ
"دع ما يريبك إلى ما ال يَريبك فإنّ ّ
								
أ .بيّن ثالثة من األمور التي يرشد إليها الحديث النبوي الشريف أعاله 7( .درجات)
ب .اكتب بإيجاز عن راوي هذا الحديث النبوي الشريف 3( .درجات)

									

/يتبع في صفحة /7
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   פרק שלישי
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الفصل الثالث ( 20درجة)

( 20נקודות)

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

اشرح أربعة من الم واضيع ( 17-11لكلّ واحد  5 -درجات).
 .11المصحف اإلمام :ما هو ،وأهمّ يّته.
 .12صالة التراويح :نوعها ،ووقتها ،وعدد ركعاتها.
 .13آداب الجمعة.
 .14اثنين من األحكام التي سنّها اإلسالم لعالج اإلشاعة.
 .15ثالثًا من صفات الجليس الصالح.
 .16حليمة السعديّة :مَن هي ،والعبرة ممّ ا حصل في باديتها بقدوم الرسول (ص ّل ى اهلل عليه وس لّم) إليها.
 .17فتور الوحي :معناه ،ومدّ ته ،وأثره على شعور 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.

