ا

دولة اإلمارات العربية المتحدة
مجلس أبوظبي للتعليم

نموذج إجابة االمتحان التجريبي للفصل الدراسي الثاني
الصف  :الثاني عشر

رقم السؤال

اإلجابة النموذجية المتوقعة

أ
1

إجابة السؤال األول (ثمان وعشرون درجة)

3
4

زمن اإلجابة  :ساعة ونصف
عدد الصفحات ) 3 ( :

تعليم عام

2

لمادة  ( :التربية اإلسالمية )

رقم الصفحة ( :

الدرجة

الفرعية

ﲐ

درجتان

 ألن االستئذان إنما ُجعل من أجل غض البصر حفظاً للعورات.

درجة

ﱰ

االلتزام بغض البصر وحفظ الفرج.

 االطالع على العورات

درجتان

 الوقوع في الزنا وانتشار الفتنة في المجتمع.

5

المستشفيات

6

ث -الترقيق ألنها مكسورة.

درجة

7

ت -إظهار حلقي.

درجة

8

ت-إظهار شفوي.

درجة

9

ث-إدغام بغير غنة.

درجة

ب
11

= األندية( .تقبل كل إجابة مناسبة)

 المدارس

درجتان
درجتان

تابع إجابة السؤال األول
أ -اإلنسان المسترق المملوك.

درجتان

 األنثى من الرقيق.

درجتان

ب -أولياء األمور.

درجتان

ب -انتشار العنوسة  .الوقوع في الحرام = التأخر في الزواج.
ت -تحديد المهر بمبلغ معين  إنشاء صندوق الزواج = إنشاء قاعات األفراح.
ث -قوله تعالى :ﱡ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ.

درجتان
درجتان

ج-
مجال المقارنة
وجه الشبه
وجه االختالف

الزنا

البغاء

ثالث درجات

كالهما ُيشكل جريمة وفعالً محرماً شرعاً وقانوناً.
جريمة فردية بين شخصين .تجارة في الجنس تدار من خالل مجموعة
يترأسها أحد المجرمين.

11

ب -مد واجب متصل.

درجة

12

ت -اإلقالب.

درجة

13

أ -البيع بالتقسيط //

إجابة السؤال الثاني (اثنتان وعشرون درجة)
ربا القرض.

أربع درجات

)

الدرجة
الكلية

دولة اإلمارات العربية المتحدة

ا

مجلس أبوظبي للتعليم

لمادة  ( :التربية اإلسالمية )

زمن اإلجابة  :ساعة ونصف
عدد الصفحات ) 3 ( :

تعليم عام

رقم الصفحة ( :

نموذج إجابة االمتحان التجريبي للفصل الدراسي الثاني
الصف  :الثاني عشر

 حرمان المجتمع من المشروعات اإلنتاجية

ب -1-ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

درجتان

النافعة.

  -2فقدان الثقة بين الناس  .تبرؤ النبي ﷺ من الغاش( = .تقبل كل إجابة مناسبة).

ت-
مفهوم العولمة

وجه
االختالف

14

درجتان

مفهوم العالميّة

يقوم على طمس الهوية الوطنية،

يقوم على أساس أن االختالف

واالنتماء للعالم بدالً من االنتماء

بين البشر أمر طبيعي وهو

للوطن ،والقضاء على اقتصاديات

سبب لتبادل المنافع وتحقيق

بعض الشعوب وسيطرة األغنياء

المصالح فالحقوق محفوظة

على الفقراء ،نشر األفكار والقيم

للجميع ،وتقبل اآلخر دون

بالهيمنة والسيطرة

طمسه ،ونشر القيم واألفكار

العولمة بشرية المصدر

بالتعاون ،وعالمية اإلسالم ربانية

الحديث
قولهﷺ( :إماطة األذى عن الطريق صدقة).
قولهﷺ (:ال َّ
ط ُهور شطر اإليمان).
قولهﷺ(:خمس من الفطرة ...:وتقليم األظفار،
ونتف اإلبط ،وقص الشارب).

جوانب النظافة
(نظافة البيئة) = نظافة الطريق
(النظافة المعنوية )أن النظافة سلوك إيماني
لها ثواب عند هللا
(نظافة الجسم )طهارة البدن ونظافته

درجتان

ست درجات

15

أ -اليانصيب.

درجتان

16

ت -الغضب

درجتان

17

ت -ألن المصطلحات متطورة.

درجتان

إجابة السؤال الثالث (ثمان وعشرون درجة)

18

أ -1 -الغذاء

 -2الضروريات

 -3العولمة الثقافية

 -4المراهنة

 -5النجش

ب -1 -الحكم :ال يجوز .التعليل :ألنه ربا نسيئة= ألنهما ماالن ربويان مختلفا الصنف
ومتحدا العلة فيشترط التقابض الفوري وذلك لم يحدث
 -2الحكم :يجوز.

خمس درجات

درجتان
درجتان

التعليل :ألنه تقسيط للثمن = ألنه مال ربوي بمال غير ربوي

فال يشترط التقابض الفوري أو التساوي.

درجتان

 -3الحكم :ال يجوز .التعليل :ألن المال المبذول ُقصد منه الجائزة وهي غير محققة.

19

أ -حرية االختيار

ب -الكرامة اإلنسانية

ت -الحقوق اإلنسانية العامة

ست درجات

)

ا

دولة اإلمارات العربية المتحدة
مجلس أبوظبي للتعليم

لمادة  ( :التربية اإلسالمية )

زمن اإلجابة  :ساعة ونصف
عدد الصفحات ) 3 ( :

تعليم عام

رقم الصفحة ( :

نموذج إجابة االمتحان التجريبي للفصل الدراسي الثاني
الصف  :الثاني عشر

21

)

 تشجيع التنافس االقتصادي مما يؤدي إلى تحسين اإلنتاج.
ثالث درجات

 تضافر جهود العالم لحل المشكالت اإلنسانية المشتركة كالتلوث البيئي.
 تعمل على انتشار بعض القيم اإلنسانية كالتسامح والتعاون والتعايش.
= تجعل العلم والمعرفة والثقافة في متناول الجميع.

21

أ  -األسرة وحسن رعايتها  .االطالع والقراءة والحرص على طلب العلم.
ب  -تشريع الميراث

أربع درجات
أربع درجات

 تكريم المرأة والمساواة.
إجابة السؤال الرابع ( اثنتان وعشرون درجة)

22

 ترسيخ مفهوم اإليمان.
ست درجات

 تعزيز قدرات المسلم التي تساعده في السيطرة على دوافعه وانفعاالته.
 توجيه المسلم نحو الخصال الضرورية للصحة النفسية.

23

أ -ألنه أمر فطري والدين ال يعارض األمور الفطرية بل ينظمها=جعل اإلسالم حب الوطن جزءا
من العقيدة والدفاع عنه واجباً مقدساً

ست درجات

ب -ألنه أخذ باألسباب التي أمر بها الشرع.
ت -ألنهما ماالن ربويان مختلفا الصنف والعلة.

24

العسر.
أُ -
اليسر على ُ

ب -النفقة على النفس على النفقة على األهل.

ست درجات

ت -تقديم الفرائض على النوافل.

25

أ -االستفادة من الغير في التعليم التنمية الذاتية= استثمار الموجود والمواقف

أربع درجات

ب -التشجيع على العمل واإلنتاج فردياً وجماعياً واإلخالص واالجتهاد.
اسم الموجه ---------------- :
التوقيع ----------------- :

التاريخ ----------------- :

