


 

 

 

 



 
 من

 اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح

 ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ

 ٍرؼ١ٍُ تّحافظح جذجٌ اإلداسج اٌؼاِح

 ِذسعح اٌث١اْ إٌّٛرج١ح

 اٌفرشج األٌٚٝ –اٌفظً اٌذساعٟ األٚي 

 ٘ـ3441 ٌٍؼاَ اٌذساعٟ  

 

 اٌذساعاخ اإلعال١ِح اٌّادج

 اٌّرٛعطح اٌّشحٍح

 اٌثأٟ اٌّرٛعؾ اٌظف

 ِؼٍّاخ اٌّادج اٌّؼٍّح

  البدٌل الصحٌحاختاري ( 41( إلى )1فً الفمرات من )

 :اٌح١اء خٍك ٠ثؼث ػٍٝ 3

 اٌطّغ فٟ سحّح هللا  )د( اػرّاد اٌمٍة ػٍٝ هللا  )ج( اٌخٛف ٚاٌش٘ثح ِٓ هللا  )ب( فؼً اٌحغٓ ٚذشن اٌمث١ح  )أ(

 :اِرٓ هللا ػ١ٍٕا تأػظُ ٔؼّح ٟٚ٘ تؼثح إٌثٟ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ألٔٗ 2

 ع١ذ اٌثشش ٠َٛ اٌم١اِح)أ( 

 

ِٓ اٌظٍّاخ  أخشج إٌاط )د( اإل٠زاء فٟ دػٛذٌٗمٟ )ج(  رُِٙٓ اٌؼشب ٠ٚفُٙ ٌغ)ب( 

 اٌٝ إٌٛس

 :ألٌْٝ اٌجٕح ٠ٛطً إ ؽٍة اٌؼٍُ ؽش٠ما   1

اٌؼٍُ ٠ىرغة ِٓ ؽشق  )أ(

 وث١شج 

اٌؼاٌُ أفؼً ِٓ ػاِٗ  )ب(

 إٌاط 

اٌؼٍُ ٚحذج ٠حراج اٌٝ  )ج(

 إخالص 

تاٌؼٍُ ٠ؼشف اٌؼثذ ستٗ  )د(

 ف١ّجذٖ ٠ٚٛحذٖ 

4   ِ  ش ػٍٝ ػذَ إخشاجٙا فئٔٗ:ظ  سجً جاحذ ٌٛجٛب اٌضواج ٚ

 وفش ٠ٚخشج ِٓ اٌٍّح( د)  ذؤخز ِٕٗ ٠ٚحثظ. (ج) ِٕافك ظا٘ش إٌفاق. (ب) ذٍضِٗ اٌىفاسج.( أ)

اذؼذدخ شؼة  5  :اإل٠ّاْ فىاْ افؼٍٙ 

غٓ اٌظٓ تاهلل  )ج( اإلحغاْ اٌٝ اٌخٍك )ب( إلاِح اٌظالج ػٍٝ ٚلرٙا )أ(  لٛي ال إٌٗ اال هللا  )د( ح 

 تعالى الٌهود بالحمار لـ:شبه هللا  6

 )د( ذ١ُّٕٙ اٌّٛخ   )ج( ذشاتٗ طفاذُٙ  )ب( ػذَ اعرفادذُٙ ِٓ اٌؼٍُ  تائُٙ)أ( اذثاػُٙ آ

 :رضً هللا عنها وهذا ٌدل على أنه الرسول صل هللا علٌه وسلم ال ٌمدر على نفع ابنته فاطمة 7

ه صل هللا علٌه وسلم محبت )ب( )أ(ال ٌملن شٌئا أللرب ألاربه.
 ألبنته فاطمة رضً هللا عنها

محبة ألاربه له صلى هللا  ()ج
 علٌه وسلم.

صلى مكانته بٌن ألاربه  )د(
 هللا علٌه وسلم

 ٍِىا  ذاِا  واِال  ٚاٌّمظٛد ِٕٗ: ِرؼذدج ِٕٚٙا أْ ٠ىْٛ اٌّاي ٍِّٛوا  ٌشخضٌضواج ششٚؽ ا  8

                      ٍِه إٌظاب (د)                          ج( ذّاَ اٌٍّه)          ِؼٟ اٌحٛي( ب)                  تٍٛؽ إٌظاب (أ)

 :بعدالبٌع والشراء مباحان شرعا ولكنهما ٌحرمان  9

 )د( إلامة الصالة )ج( بدء الخطبة )ب( نداء الجمعة الثانً     )أ( نداء الجمعة األول

 :ذؼذدخ آداب ؽٍة اٌؼٍُ ِٕٙا  31

 وغة اٌّاي  )د( اٌرؼاٌٟ ػٍٝ إٌاط  )ج( حة اٌغٍطح  )ب( اٌرٛاػغ ٌٍخٍك )أ(

 

33 
 عدة لالستفادة من:الم   بهٌمة األنعامتجب الزكاة فً 

 )د( لوتها الكبٌرة )ج( ألبانها ونسلها )ب( منظرها الجمٌل   )أ(عملها فً المزرعة

 4من  1



 
 من

 

32 
 
 ، فٕضٌد ٘زٖ ا٠٢ح:اثنا عشر رجالا مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إال ذهب إلٌها الصحابة ولم ٌبمى فألبلت عٌر تحمل الطعام  

 
َوإِذَا َرأَْوا تَِجاَرةا لال تعالى ))أ( 

ٌَْها َوتََرك وَن  وا إِلَ ا انفَضُّ أَْو لَْهوا
ا ۚ  (لَائِما

 

ٌِْه ) (لال هللا تعالى)ب(  ك تَِب َعلَ

 (فَأَنَّه  ٌ ِضلُّه   تََوالَّه   َمن أَنَّه  

 

ل ْل إِنَّ  (لال هللا تعالى)ج( 

وَن ِمْنه   فَِإنَّه   اْلَمْوَت الَِّذي تَِفرُّ

اَللٌِك ْم(  م 

 

َوِمَن  ()د( لال هللا تعالى

ٌِْر  ٌ َجاِدل   َمنْ  النَّاِس  ِ بِغَ فًِ َّللاَّ

 (ِعْلم  
 

 

31 

 

 :طفاخ ا٢ٌٙح اٌثاؽٍح وث١شج ِٕٙا

 اٌمذسج ػٍٝ اٌخٍك ٚاإل٠جاد( أ)

 

غ ٌج١ّغ اٌغّغ اٌٛاع( ب)

  اٌّخٍٛلاخ

ال ٠ٍّىْٛ ألٔفغُٙ ٔفؼا  ٚال ( د) اٌمذسج ػٍٝ إٌظشج ٚإٌفغ.( ج)

 ػشا .

 

34 
 :ِٛاي ِحذدج ٌطائفح ِخظٛطح ٠ شاد تٗحك  ٚاجة ششػا فٟ أ

 اٌظالج)د(  اٌضواج)ج(  اٌظذلح)ب(  اإلعالَ)أ( 

 

35 
 :بإثبات صدق لولهم وذلن بتمنًفأمرهم هللا  ئهوأحبا الٌهود أنهم أولٌاء هلل ادعت

 

تابعة الرسول )أ( عمل الصالحات صلى هللا  )ب( م 
 علٌه وسلم

 )د( الذهاب للجهاد الموت)ج( حصول 

 

36 
 :ال ٌشترط لوجوبها مضً الحولالتً موال األ

  عروض التجارة (ب) بهٌمة األنعام ( أ)
 

 الحبوب والثمار( د) الذهب والفضة  (ج)

 

37 
 :طٛس ػثادج األٔث١اء ِرؼذدج ِٕٙا

 .ؽاػرُٙ ف١ّا أِشٚا تٗ( د) .ٚاٌذفاع ػُٕٙٔظشذُٙ ( جـ) اذثاػُٙ ٚااللرذاء تُٙ.( ب) ُِٕٙ  )أ( ؽٍة إٌظش ٚاٌشفاػح

 

38 
رفاٚذٗتاهلل شؼثاإل٠ّاْ   ِ  :ِٕٚٙا ِا ٠ىْٛ تاٌمٍة ِثً ٗ وث١ش ٚ 

 

اٌرٛوً ػٍٝ هللا ترف٠ٛغ  )ج( اٌرغث١ح ٚاٌر١ًٍٙ   )ب( شٙادج أْ ال إٌٗ اال هللا  )أ(

 األِش ا١ٌٗ تظذق 
 إِاؽح األرٜ ػٓ اٌطش٠ك  )د(

 

39 
 من شروطها أن تكون سائمة وهً التً:وبهٌمة األنعام من األموال الزكوٌة 

 

ٌشتري لها صاحبها العلف ( ب)           ترعى بعض العام( أ)
      الجٌد

                    ترعى جمٌع العام أو أكثره( د)                         ال ٌعتنً بها صاحبها  (ج)

 

21 
 ِٕٙا: ِرؼذدج طٛس ٌٗ ملسو هيلع هللا ىلصدمحم إٌثٟ  اٌغٍٛ فٟ

إذثاػٗ ف١ّا أِش ٚاجرٕاب  (ب) إح١اء اٌغٕٓ اٌّٙجٛسج.( أ)

 ِا ٔٙٝ ػٕٗ.

اٌظالج ػ١ٍٗ ػٕذ روشٖ ( ج)

 ملسو هيلع هللا ىلص.

اعرغاثرٗ ٚاٌحٍف تٗ دْٚ ( د)

 هللا

 

23 
 :األمٌٌن الذٌن بعث هللا فٌهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هم

 )د( العرب )ج( الروم  )ب( الفرس        )أ( أهل الكتاب           

 

22 
نَ  فًِ ه َو الَِّذي بَعَثَ لال تعالى ) ٌٌِِّ ْم ٌَتْل   اأْل ِمِّ ْنه  ٌِْهْم آٌَاتِ وا َرس والا ِمِّ  :ٌةآلا فً من مهام الرسول ملسو هيلع هللا ىلصه( َعلَ

 )د( الغلظة والشدة  كتابة الرسائل)ج(  تالوة اآلٌات ( ب) الكتابة تعلٌم  ( أ)

   4من 2



 
 من

 

 

21 

 اٌح١اء شؼثح ِٓ شؼة اإل٠ّاْ ٚاٌرخٍك تٗ:

 ٠ثؼذن ػٓ إٌاط  )د( ٠ٛلؼه فٟ اٌزٔٛب  )ج( ٠ض٠ذن لشتا  ِٓ هللا  )ب( ٠ثؼذن ػٓ اٌشه ٚاٌش٠ثح  )أ(

 

24 
ُِ )٠ مظذ تاٌحى١ُ فٟ لٌٛٗ ذؼاٌٝ  َحِى١ ٌۡ ؼَِض٠ِضٱ ٌۡ  :(ٱ

ٕضٖ ػٓ و ً ٔمض)ب(  ( اٌغاٌة ػٍٝ و ً شٟء)أ  ّ اٌزٞ ٠ؼغ و ً شٟء فٟ )ج(  اٌ

 ِٛػؼٗ

رظشف تىً شٟء)د(   ّ  اٌ

 

25 
 ذجة اٌضواج فٟ اإلتً إرا تٍغد إٌظاب ٚ٘ٛ:

 خّغح)د(  عرح)ج(  عثؼح)ب(  ػششج ( )أ

 

26 
شب فً لوله تعالى َسنََّدةٌ ) شبه هللا تعالى المنافمٌن بالخ  ش ٌب مُّ ْم خ   ( لـ:َكأَنَّه 

علمهم بحمٌمتهم وشداة )أ( 
 جبنهم

 )د( اتصافهم بالكذب والنفاق )ج( شدة عداوتهم للرسول  )ب( فراغ للوبهم من االٌمان 

 

27 
َن ٱللَّۡهِو َوِمنَ  ل ۡل َما ِعندَ ) ٌستفاد من لوله تعالى ٞر مِِّ ٌۡ ِ َخ َرةِۚ  ٱَّللَّ  (ٱلتَِِّجَٰ

)أ( حرمة البٌع والشراء بعد 
 النداء الثانً

هللا ونعٌمه أنفع من )ب( ثواب 
 الدنٌا وشهواتها

)ج( الموت نهاٌة ك ل مخلوق 
ًا   ح

)د( تجنب التكاسل عن فعل 
 الخٌر

 

28 
 ذؼذدخ أسواْ اإلعالَ ٚذ ؼذ اٌضواج اٌشوٓ:

 )د( اٌشاتغ )ج( اٌثاٌث )ب( اٌثأٟ )أ( األٚي

 

29 
ا ٠ث١ٓ ثّشاذٗ فٟ األخشج:  ّ  ٌٍؼٍُ ِىأح ػظ١ّح ِٚ

ً  )ب( إٌّظة ٚحة إٌاط  )أ(  سفغ اٌذسجاخ  )د( سفغ اٌجًٙ  )ج( ِؼشفح هللا ػض  ٚج 

 

11 
 أٚي ِا فشػد اٌضواج فٟ:

 ا١ٌّٓ)د(  اٌّذ٠ٕح)ج(  خ١ثش)ب(  ِىح )أ( 

 

13 
 ذجة اٌضواج فٟ اٌثمش إرا تٍغد إٌظاب ٚ٘ٛ:

 45)د(  41)ج(  11)ب(  29)أ( 

 

12 
 :ػٍٝ ٠ذي ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ اٌشعٛي ػٍٝ اٌظالج وثشج

 اٌطاػاخ ػٓ االٔشغاي( ج)                                            اٌثذع فٟ اٌٛلٛع( ب)                                          ٚاالؽشاء اٌغٍٛ( أ) 

                                   األخشٜ

 ٚاذثاػٗ  ِحثرٗ( د)

 

11 
 :تخال  ِٓ غ١ش جحٛد ٌٛجٛتٙا فئٔٗ جِٕغ اٌضواحىُ ِٓ 

 )ب( وفش ٌرىز٠ثٗ تاهلل ٚسعٌٛٗ. ٌٕظ١حح فمؾا)أ( ذ مذَ ٌٗ 

 

)ج(ػشع ٔفغٗ ٌٍٛػ١ذ اٌؼمٛتح 

  

 )د( ٌٗ اٌحش٠ح فٟ ِاٌٗ

 

14 
 ذجة اٌضواج فٟ اٌغُٕ إرا تٍغد إٌظاب ٚ٘ٛ:

 41( )د 19( )ج 11( )ب 29)أ( 

 4من  3



 
 من

 

15 
 ٚجؼٍٙا ٚاجثح ٌحىّح ػظ١ّح ٟٚ٘:ذؼاٌٝ اٌضواج ششع هللا 

 أرشاس اٌغٕٝ ت١ٓ اٌؼشب( د) ٚجٛد اٌثخً اٌشح( ج) ع ذ حاجح اٌفمشاء  (ب) ِخاٌفح اٌىفاس (أ)

 

16 
 ل ذلن على:المشركٌن التً ٌدعونها من دون هللا ال تملن شٌئا حتى المطمٌر فدا  ةهآل

 )د(عظم خلك هللا.  (إعجاز هللا فً الخلك. )ج )ب(مصٌر من عبدها. )أ( ضعفها وعجزها

 

17 
 :أساس على لامت السالم علٌهم األنبٌاء دعوة

 والشهرة الجاه طلب( ب)  دعوتهم على األجر أخذ( أ)
 

 .هللا سبٌل فً الجهاد( د) وعبادة هللا  الدٌن إلامة (ج)

 

18 
 إال من: كل إله ٌعبد من دون هللا عبادته باطلة ألنه ال ٌستحك العبادة

)أ( اتصف بصفات الكمال 
وانتفت عنه بعض صفات 

 النمص 

)ب( اتصف بصفات الكمال 
المطلك وانتفت عنه صفات 

 النمص كلها.

)ج( اتصف بأغلب صفات 
الكمال وانتفت عنه صفات 

 النمص.

)د(انتفت عنه بعضا من صفات 
النمص واتصف بصفات 

 الكمال.

 

19 
 ٚرٌه ٌـ:٠رؼٍك اٌّششوْٛ تغ١ش هللا ذؼاٌٝ 

 ٌرذتشُ٘ فٟ اٌىْٛ. (د) ٚاذثاع آتائُٙ جٍُٙٙ تاهلل( ج) ذمذ٠شُ٘ هلل ػض ٚجً.( ب)  لٛج ذّغىُٙ تّؼثٛداذُٙ( أ)

 

41 
 األنبٌاء هم أفضل الناس وسادة البشر لجمعهم بٌن مرتبتً:

 العبودٌة واالطراء )د( النبوة والصدق( ج) العلم والحكمة)ب(  العبودٌة والنبوة )أ(

 

43 
 ٌكون الغلو فً الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بــ:

)جـ( محبته أكثر من محبة  )ب( رفعه فوق مكانته. طاعته فً كل ما أمر. )أ(
 الوالد والولد.

 البعد عن ما نهى عنه. )د(

 

 

 

 ذ١ّٕاذٟ ٌىٓ تاٌرٛف١ك

 

 

 

 

 

 

 4من  4



 

 

 

 



1 
 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم 

 لتعليم بمحافظة جدةل  اإلدارة العامة

 مدرسة البيان النموذجية 

 الفترة الثانية  بنك    –الفصل الدراسي األول 

 هـ 1443 للعام الدراسي  

 

 الدراسات اإلسالمية  المادة 

 المتوسطة المرحلة 

 الثاني المتوسط الصف 

  

   البديل الصحيحاختاري ( 40( إلى )1في الفقرات من )

 : يعبدونهم كانوا   ممن موقفهم يكون  القيامة  يوم   هللا،  خلق من عظيم  خلق  لمالئكة ا 1

 لدعاء لهم  ا (د) . لهم االستغفار (ج) . منهم التبرؤ (ب )   للا  عند لهم  الشفاعة (أ)

 : هو  ورفعوهم فوق مكانتهمأكثر األنبياء الذين غال فيهم أتباعهم  2

 السالم نوح عليه د() محمد عليه الصالة والسالم.   (ج) موسى عليه السالم.  (ب ) عيسى عليه السالم|.  (أ)

 : برسالة  مبشرا   السالم عليه  عيسى هللا نبي  وجل عز  هللا  أرسل 3

 .السالم عليه هود(د)                                   السالم عليه نوح (ج) . وسلم  عليه للا  صل محمد (ب )                           السالم عليه موسى ( أ) 

 : ومنها السالم عليهم الكرام  المالئكة صفات  تعددت  4

 في وعظمة كبيرة قوة (ب )             طين من ُخلقوا (أ)
  الخلق

 في كالبشر هللا خلقهم (ج) 
                      للحياة احتياجاتهم

  األمور بعض معرفة (د)
                       .الغيبية

 

 عيسى عليه الصالة والسالم ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة: 5

 السالم.ابراهيم عليه  )د( محمد صل هللا عليه وسلم   ()ج نوح عليه السالم. )ب( زمانه الذي كان فيه. )أ(

 : كل مؤمن تقي المراد به  6

 الشفيع  )د(  لنبي ا)ج(   الولي )ب(  المالئكة  )أ( 

 : عند موت الصالحين قامت أقوامهم بـ  7
 

                       النار في أجسادهم بإلقاء (د)                        عليهم والترحم دفنهم (ج)     عبدوها  ثم صور وضع( ب )              ونسوهم  بهم عدم االهتمام (أ)

 : يوم القيامة ممن عبدهم أنهمموقف المالئكة   8

 يشفعون لهم  )د( يتبرؤون منهم   ()ج يستغفرون للهم  )ب( يدعون لهم   )أ(

 : من صفات المالئكة الكرام أنهم 9

يفعلون بعضا من أوامر  ()ج من طين   اخلقو ()ب  خلقوا من نور )أ(
 هللا.

 خلقوا من نار.)د(

 : وأنه السالم عليه  عيسى هللا بنبي ونؤمن  بقلوبنا  نعتقد أن يجب   10

 . مشفع وأول شافع أول (د) .الرسل من العزم أولي أحد (ج) رسالته عامة( ب ) .القيامة يوم الناس سيد (أ)



2 
 

 

11 
 : بطالن عبادة في اآلية دليل على  (أَْربَابًا َوالَبِي ِينَ  اْلَماَلئَِكةَ  تَتَِّخذُوا أَن يَأُْمَركُمْ  َولَ :) تعالى   هللا قال
 

 المخلصين )د(  األولياء )ج(  األتقياء)ب(  لمالئكة  ا )أ(

 

12 
 : يكون ُحسن الظن باهلل صحيحا  اذا 

ظن العبد أن للا ال يغفر له   )أ(

 ذنبه
التمادي في دعا إلى  )ب(

  المعصية
حمل العبد على الطاعة  )ج(

   وحث عليه
   كلف العبد نفسه ماال يطيقه )د(

 

13 

 

 : منها ثمرات التوكل دت تُعد

 يكفيك للا الشرور )د(  التردد والخوف )ج(  البطالة القنوط )ب(  الرجاء الكاذب )أ(

 

14 
 : يتذكر الواجب على المسلم في اوقات الشدة والمصائب أن  

   رحمة للا وكرمه )د(  أصدقائه وأقاربه )ج(   عقوبة للا وسخطه )ب(   عملة الصالح ويعجب به )أ(

 

15 
 : يوازن في حياته بين   يجب على المسلم أن 

  الرجاءالخوف و )د(   العملاإلخالص و )ج(   االستغفارالتوبة و )ب(  الرحمةالتوكل و )أ(

 

16 
 :  ة يحققها التوكل إذا اعتمد العبد علىالنفس عالم بالطمأنينة وراحةالشعور  

  راحة الجسد )د(   والده في أموره  )ج(   للا في أموره )ب(   ماله وجاهه  )أ(

 

17 
 :  والتوكل على هللا أنها جميعها العالقة بين الخوف والرجاء وحسن الظن باهلل

 من أعمال الجوارح )د(  من أعمال القلوب  )ج(  جمعت بين البدن والقلب )ب(    يصعب على العبد العمل بها  )أ(

 

18 
 : يكون حسن الظن باهلل من خالل  

التصديق بالقلب وعمل  )أ(

  الجوارح
الموازنة بين الخوف  )ب(

 الرجاءو
التذلل والخضوع هلل عز  )ج(

  وجل
االعتقاد أن للا يرحمنا  )د(

   ويعفو عنا 
 

19 
 ن من البكاء هو الصحابي الجليل   الدواوين في العطاء ومن خشيته هلل أنه كان في وجهه خطان أسودادون 

عبد الرحمن بن صخر  (د)                       عمر بن الخطاب  (ج)   جابر بن عبد هللا( ب)  أنس بن مالك( أ)
 الدوسي 

 

20 
 : به يُراد االعتماد على هللا وحده ال شريك له في جميع األمور الدينية والدنيوية 

   حسن الظن )د( الخوف   )ج( التوكل   )ب( الرجاء  )أ(

 

21 
 يوم القيامة: وجه الشبه بين السكارى وفزع الناس 

 األمر بالتقوى  )د( الشيطاناتباع  )ج(       ذهاب العقل واضطرابه )ب(             لخوف والرعبا )أ(

 

22 

 اآلية الدالة على ذلك:وتحريم الجدال بالباطل 

إِنَّ َزْلَزلَةَ السَّاَعِة  )  قال تعالى (أ )
   م(َعِظي َشْيء  

كُتَِب َعلَْيِه  ) قال تعالى (ب )
 ) فَأَنَّهُ يُِضلُّهُ تََوالَّهُ  َمن أَنَّهُ

 

َوِمَن النَّاِس َمْن  ) قال تعالى ()ج

ِ بِغَْيِر ِعْلم    ( يَُجاِدُل فِي َّللاَّ
 (  َوتََركُوَك قَائًِما ) قال تعالى )د(



3 
 

 

 

23 

 : القيامة  حال المرضعة عندما ترى أهوال

   تهمل نفسها )د(   تعتني بولدها ( )ج  تنسى ولدها  )ب( تضع حملها )أ( 

 

24 
 دلت اآلية على:  ( فَأَنَّهُ يُِضلُّه تََوالَّهُ  َمن كُتَِب َعلَْيِه أَنَّهُ قال هللا تعالى )

  وجوب العمل بما تعلمناه)ب(   تحريم الجدال بالباطل( )أ

 بتطبيقه

التحذير من اتباع المضلين )ج( 
 من شياطين االنس والجن

أن كل شي يضطرب عند قيام  )د(  

   الساعة  
 

 

25 
 اآلية الدالة على ذلك:  سعوا في تقريق الصّف للمؤمنين

قُْل إِنَّ اْلَمْوَت  (قال هللا تعالى( )أ
وَن ِمْنهُ  ( فَإِنَّهُ ُمََلقِيكُمْ  الَِّذي تَِفرُّ

  هُُم ٱلَِّذينَ قال للا تعالى))ب( 

يَقُولُوَن اَل تُنِفقُواْ َعلَٰى َمۡن ِعنَد  

 ِ  (َرسُوِل ٱّللَّ

َرى اأْلَْرَض قال تعالى )وت)ج( 

فَإِذَا أَنَزْلَنا َعَلْيَها اْلَماء  هَاِمَدة  

ْت َوَربَتْ   اْهتَزَّ

َوِمنكُم مَّن يَُردُّ ى )تعالقال )د( 
 (إِلَٰى أَْرذَِل اْلعُُمرِ 

 

 

26 
 ( َمۡن ِعنَد َرسُوِل ٱّللَِّ )  تعالىالمراد بقوله  

 الروم)د(  األنصار)ج(  المهاجرين)ب(  النصارى( )أ

 

27 
 الحقيقية للمسلم أن: الخسارة 

 يتعامل بالغلظة والشدّة  )د( يبحث عن المناصب العالية )ج( سعادة اآلخرينيسعى في   )ب( االنشغال بالمال والولد )أ(

 

28 
 تعددت موضوعات سورة الحج ومنها: 

تعظيم أمر الساعة وذكر  )ب(  تسبيح المخلوقات هلل تعالى)أ( 

 بعض األهوال

المقصد من بعثة النبي بيان  )ج(

 صلى للا عليه وسلم 

األمر بغض البصر وحفظ )د( 

 الفرج

 

29 
 ( ات َُّقوا رَبَُّكم  المراد بالتقوى في قوله تعالى )

يجعل العبد بينه وبين عذاب  )أ( 

 للا وقاية

 رزق للا ونعمه )د(  الجهالة والضالل)ج(  لكل الناس نداء من للا )ب( 

 

30 
 : زكي) إنما األعمال بالنيات( يشترط في زكاة عروض التجارة أن ينوي بها المُ   صلى هللا عليه وسلمقال الرسول 

 نفقات لألوالد.  (د) وقف هلل تعالى.  (ج) التجارة (ب ) سداد دينه.   (أ)

 

31 
 : يُمثل لها بـاألموال الزكوية محددة ومنها الخارج من األرض 

 بهيمة األنعام (د)                                     األوراق النقدية (ج) الذهب والفضة   (ب )                           الحبوب والثمار  ( أ) 

 

32 
 إخراج الزكاة من أوسط المال حكمه: 

 مستحب)د(  مكروه )ج(   واجب )ب(  محرم)أ(  

 

33 
 : أكتمل نصابها وهوخرج الزكاة في الحبوب والثمار إذا  ت

 خمسة أوسق )ب(    ستة أوسق  ()أ

 

 ثالثة أوسق )د(   أربعة أوسق   )ج(

 

34 
   اآلية الدالة على وجوب زكاة األثمان:

 يَْكنُِزونَ  قال تعالى )َوالَِّذينَ )أ( 
ةَ  الذَّهَبَ   فِي يُنِفقُونََها  َوالَ  َواْلِفضَّ
ِ  َسبِيلِ  ْرهُم َّللاَّ  (أَِليم   بِعَذَاب   فَبَش ِ

 قال تعالى:)َوأَْوَصانِي)أ( 
اَلةِ  َكاةِ  بِالصَّ  َحيًّا( ُدْمتُ  َما  َوالزَّ

 أَْمَواِلِهمْ  ِمنْ  قال تعالى:)ُخذْ )أ( 
ُرهُمْ  َصَدقَة   يِهم تَُطه ِ  (بَِها  َوتَُزك ِ

اَلةَ  قال تعالى:)َوأَقِيُموا)أ(   الصَّ
َكاةَ  َوآتُوا   َمعَ  َواْرَكعُوا الزَّ

اِكِعيَن(  الرَّ
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35 
 مقدار الزكاة الواجبة فيما سقي بال مؤونة ول كلفة فتجب: 

 %75)د( % 25)ج( 10% )ب( %    5أ()

 

36 
 تعددت آداب إخراج الزكاة ومنها: 

إعطائها للقريب في البلد )أ( 

 اآلخر

  المنكوبةنقلها للبالد )د(  تحري المستحقين لها )ج(  تأخيرها عند الضرورة)ب( 

 بالكوارث

 

37 
 المال الواجب بالذمة يُقصد به: 

 الدَين)ب(  البيع ()أ

 

 لزكاةا)د(   الصدقة   )ج(

 

38 
 حكم تقديم إخراج الزكاة لمن ملك ماال  بلغ النصاب قبل تمام الحول:

 مكروه )أ(   مستحب )أ(   محرم)أ(   جائز)أ( 

 

39 
 التجارة: في عروض مقدار الزكاة الواجبة 

 العشر   ربع( )أ

 

 عُشرين (د) عشر   (ج) نصُف العُشر (ب )

 النصاب الواجب في الذهب:  40

 غراًما  70)أ(  غراًما 85)أ(  غراًما 90)أ(  غراًما100)أ( 

 

 

 

 

 تمنياتي لكن بالتوفيق 



 

 

 

 



 4من  1 

 لمملكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم

 لتعليم بمحافظة جدةل اإلدارة العامة

 مدرسة البيان النموذجية

  الثالثةالفترة بنك   –الفصل الدراسي األول 

 هـ3441 للعام الدراسي  

 

 اإلسالميةالدراسات  المادة

 المتوسطة المرحلة

 الثاني المتوسط الصف

  

  البديل الصحيحاختاري ( 40( إلى )1في الفقرات من )

 وهو: العمل قبول شروط أحد ( أََحًدا َرب ِهِ  بِِعبَاَدةِ  يُشِْركْ  َولَ )تعالى: الله قول تضمن 1

 الله صلى للنبي متابعة (ب)  تعالى لله اإلخالص (أ)

 .وسلم عليه

 صدق التوكل (د)  ترك النفاق (ج)

 :فإنه العمل أصل في كان إذا الرياء 

 يُعتدّ بهال  (د) يبطل جزء من العمل (ج) المخالط له العمل يبطل (ب)  ويبطله العمل يفسد (أ)

 تعددت طُرق العالج من الرياء ومنها: 3

 االنشغال بالدنيا )د( تذكر عظمة الله. )ج( المدح والثناء )ب( إظهار العبادات أمام الناس. )أ(

 تعلم العلم الشرعي لمجرد الحصول على الوظيفة هو المراد بـ: 4

 إرادة الدنيا بعمل اآلخرة. )د( الرياء المحبط للعمل. )ج( ة بعمل الدنيا.ادة السعادإر )ب( االستعداد الكامل لآلخرة )أ(

 :(َضعَُف الطَّالُِب َوالَْمطْلُوبُ والمطلوب في قوله تعالى )المراد بالطالب  5

 الكافر والمنافق)د(  الطالب والمعلم( )ج األم واألب)ب(  اآللهة والذباب)أ( 

 ( إلى:أْتِينَ َوعَلَٰى كُل ِ َضاِمٍر يَ يعود الضمير في قوله تعالى ) 6

 الهدي )د( اإلبل )ج(  التجار)ب(  الحجاج)أ( 

 الُمنافقين لهم العديد من الوسائل لخداع المسلمين ومنها: 7

 حرصهم على العلم )د(  دفاعهم عن الحق( )ج عذوبة ألسنتهم)ب(  ُحبهم لغيرهم)أ( 

 لـ: غض البصر وحفظ الفرج سببالتحلي بصفات المسلمين، ومنها  8

  األخالقفساد  )د( بغض من الناسل( ج) التبرج والسفور)ب(  طهارة القلب )أ(

 قال تعالى ) َوالَِّذيَن هُْم عَِن اللَّغِْو ُمعِْرُضوَن (المراد باللغو في اآلية  9

  البعد عن الحّق وقوته )د( جمال القول ونسق الحديث( ج) ترك الباطل من األقوال)ب(  المعاصيمن  طهارة القلب )أ(

 والصالة وهي:تنوعت الذنوب فمنها ما ال يشملها التكفير بالوضوء  10

 فساد األخالق )د( تتبع العورات( ج) عقوق الوالدين)ب(  عدم ردّ السالم )أ(

 5من  1



 4من  1 

 

11 
 ومنها: عظيمةفوائد التبكير إلى الصالة 

 كُتب له أجر قيام ليلة )د(  يكون من أهل الله وخاصته)ج(                  الوقاية من النفاق)ب(   النور التام يوم القيامة)أ( 

 

12 
 لـ: الحكمة من تعدد المكفرات التي يكفر الله بها ذنوب العباد

 تدبر آيات الله الكونية)د(                              سعة رحمة الله تعالى)ج(     توضيح األحكام)ب(                               ترسيخ المعنى وتقريبه)أ( 

 

13 

 

 ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم:تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه 

رضي الله  رقية وفاطمة( )أ

 عنهما

رقية وأم كلثوم رضي الله )ب( 

 عنهما

فاطمة وأم كلثوم رضي الله )ج( 

 عنهما

زينب ورقية رضي الله )د( 

 عنهما

 
14 

 :كفرها إاليهناك أعمال صالحة كالصالة والصدقة تكفر صغائر الذنوب أما الكبائر فال 

 صيام التطوع )د(  التوبة إلى الله )ج( التسبيح والتهليل )ب( أذكار الصباح والمساء)أ( 

 

15 
 وجه الشبه بين الصالة والوضوء أن كالهما:

 لبراءة من النفاقا )د( تمحوا الكبائر. )ج( .مكفر للذنوب والخطايا )ب( يكون على منابر من نور)أ( 

 

16 
 :منهاشرع الله زكاة الفطر لحكم متعددة 

 طمأنينة النفس)د(  رفع الدرجات)ج(  عمل تطوعي)ب(  طُهره للصائم ()أ

 
17 

 وإن كانوا أغنياء: هازكاة يحق لهم األخذ منلفئات من أهل ا هُناك

 في سبيل الله)د(  الرقاب)ج(  ابن السبيل)ب(  العاملون عليها( )أ

 

18 
 :الصيام فال يجب علىشروط صوم شهر رمضان أربع شروط منها القدرة على 

 المجنون)د(  العاجز)ج(  الصغير)ب(  الكافر( )أ

 

19 
 تجب زكاة الفطر على كل مسلم يملك يوم العيد:

ن كفايته طعاماً زائداً ع ج() نصف النصاب. )ب( نصاباً كامالً. )أ(

 وعياله
 .ثالثة أربع الصاع )د(

 

20 
 طلوع الفجر إلى غروب الشمس يُراد به:التعبد لله تعالى باإلمساك عن المفطرات من 

 التوبة)د(  الصدقة)ج(  الزكاة)ب(  الصيام( )أ

 

 

 

 

 

 

 5من  2



 4من  1 

 ( زاوجي بين األدلة في العمود األول مع مدلولتها في العمود الثاني:7( إلى )1في الفقرات من )      

 مدلوالتها                      األدلة                              

 

ا تُِحبُّونَ ( 1) َّٰى تُنفِقُوا ِممَّ الخلفاء الراشدين وتزوج ابنتي الرسول  منأمير المؤمنين  )أ(  ( قال تعالى:) لَن تَنَالُوا الْبِرَّ َحت
 صلى الله عليه وسلم

 

 َصالتِِهمْ قال تعالى:)فََويٌْل لِلُْمَصل ِيَن * الَِّذيَن هُْم عَْن  (2)
 سَاهُوَن * الَِّذيَن هُْم يَُراُءوَن * َويَْمنَعُوَن الَْماعُوَن( 

 ايا والذنوبسبب لمحو الخط )ب( 
 

 وإدلراك تكبيرة اإلحرام القرب من اإلمام )ج(  ( َصاَلتِِهْم َخاِشعُونَ  فِي قال تعالى )الَِّذيَن هُمْ  (1)
 

 الخيبة والخسارة عاقبة من أراد الدنيا بعمل اآلخرة )د(  عثمان بن عفان رضي الله عنه (4)

 
) لو يعلم الناس ما في النداء  قال صلى الله عليه وسلم (5)

 (والصّف األول
 وخضوع القلوب وسكون الجوارح ب الصالةلُ  )هـ( 

 

قال النبي صل الله عليه وسلم:)تعس عبد الدينار،  (6)

 وعبد الدرهم..(

 إخراج أجود أنواع األموال في الصدقات  )و(  

 

دَقَة تُطفِىء الَخطيئَة )قال صلى الله عليه وسلم  (7) َوالصَّ
 َما يُطفِىء الَماُء النَّاَر( كَ 

 تحريم الرياء وهو من الشرك األصغر )ح( 

 

 التوبة تمحو ما قبلها من السيئات )ط(  
 

 

 :أجيبي عن األسئلة حسب المطلوب

 يلي :عللي لكل مما  (3)

 خّص الله الذباب في اآلية بالمثل. (أ)

      ........................................................................................................................................................ 

 سميت الكعبة المشرفة بالبيت العتيق. (ب)

   ......................................................................................................................................................... 

 .حرص المسلم على آداء األعمال الفاضلة واإلكثار منها)ج(         

  .......................................................................................................................................................... 

 مشروعية زكاة الفطر.)د(         

  .......................................................................................................................................................... 

 وضحي كالً مما يأتي: (2)

 شروط قبول العمل. (أ)

.................................................................................................................................................... 

 األسباب المعينة على اإلخالص لله تعالى. (ب)

............................................................................... ...................................................................... 

 5من  3



 4من  1 

 عددي ما يأتي: (1)

 صفات المؤمنين المذكورة في سورة المؤمنون؟ )أ(       

............................................................................................................................................................. 

 اء ؟فضائل المحافظة على صالتي الفجر و العش )ب(

.............................................................................................................................................................. 

  فضائل األذان)ج( 

.......................................................................................................................................................... 

 )د( فضائل التبكير إلى الصالة :

...................................................................................................................................................... 

 )هـ(  ثمرات التوكل على الله 

...................................................................................................................................................... 

 قارني بين كالً من (4)

 الرياء وإرادة الدنيا بعمل اآلخرة  (أ)

 المجال                

 

 وجه االختالف    وجه االتفاق            

 الرياء             

 

  

 إرادة الدنيا بعمل اآلخرة  
 

 

 

 ث:الصدقة من حيوالمفروضة   الزكاة (ب)

 

 

 

 الصدقة              الزكاة            

 الحكم

 

  

 الوقت

 

  

 المستحقين
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 صالة العشاء وصالة الفجر من حيث الفضل  )ج(  

 الفضل الصالة         

  الفجر          

  العشاء         

 

 

 

 بيني حكم ما يلي: (5)

 إخالص العمل لله تعالى (أ)

.......................................................................................................................................................... 

 الرياء إن كان من أصل العمل (ب)

............................................................................................................................................................. 

 إعطاء الزكاة لمن يأخذون الرواتب على عملهم.)ج( 

.............................................................................................................................................................. 

 صرف الزكاة في بناء المستشفيات وحفر اآلبار.)د( 

                          ..............................................................................................................................................................  

 تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. )هـ(

................................................................................................................................................. 

 

 من األصناف التالية مع ذكر السبب: بيني ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر ومال يجوز إخراجه (6)

      

 

 

 

 استخرجي فائدة من النصوص التالية (7)

 الَِّذيَن هُْم يَُراُءوَن * َويَْمنَعُوَن الَْماعُوَن(قال تعالى:)فََويٌْل لِلُْمَصل ِيَن * الَِّذيَن هُْم عَْن َصالتِِهْم سَاهُوَن *  (أ)

 

.......................................................................................................................................................... 

 

 

 السبب                  الحكم              النوع           

   األرز           

   الثياب          
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 ) وأذن فيِ النّاِس بالحج( ال تعالىق (ب)

........................................................................................................................................................ 

 قال تعالى ) إِن اللّه َ سَميُِع بٍَصيُر()ج(       

......................................................................................................................................................... 

  قال صلى الله عليه وسلم )لخلوف فيه الصائم أطيب عند الله من ريح المسك()د(      

....................................................................................................................................................... 

 تمنياتي لكن بالتوفي
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