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 المادة: الدراسات اإلسالمية وزرة التعليم  

 ............../الصف: ثالث متوسط  المملكة العربية السعودية

 الزمن: ساعتان 

 هـــ1443اختبار الفصل الدراسي األول لعام 

 رقم الجلوس: ..............................................................................................................................أسم الطالبة: 

 اسم المراجعة اسم المصححة الدرجة كتابة  المجموع 4س 3س 2س 1س

        

 التوقيع التوقيع 

        

 استعيني باهلل ثم أجيب عن جميع األسئلة التالية على نفس الورقة 

 :السؤال األول

 

 .عتراض على القدر من صفاتاال ( فيلو)استعمال  -1

 الفاسقين -ت الكافرين -ب المنافقين  -أ

 بما يكون الصبر -2

 فقط صبر القلب -ت صبر اللسان فقط -ب صبر القلب واللسان والجوارح  -أ

 .........قال هللا تعالى )أن هللا قد أحاط بكل شيء علما( دليل على مرتبة من مراتب القدر وهي -3

 الخلق -ت العلم -ب المشيئة -أ

 لوكان لي سلطة لضربت فالناً واستوليت على ماله. -4

 استعمال لو جائز في أمر مستقبل -ت استعمال لو محرم في أمر ماض -ب استعمال لو محرم في أمر مستقبل -أ

 المعنوية. ممن النع -5

 نعمة الصحة -ت نعمة الدين -ب نعمة الرزق -أ

 من أركان الشكر هلل تعالى. -6

اعتراف بالقلب وإقرار باللسان  -ت إقرار اللسان بالنعمة -ب اعترف القلب -أ

 وعمل بالجوارح

 ما ليس من سب الدهر. -7

لعن هللا الساعة التي حصل فيها  -ت لعن هللا الذي رأيتك فيه -ب عام كورونا 1442عام  -أ

 كذا

 نوع الكفر في قول )مطرنا بنواء كذا وكذا(. -8

 كفر الشك -ت كفر أصغر -ب كفر أكبر -أ

 من أمثلة نسبة النعم إلى النفس. -9

قول الطالب إذا نجح: هذا بجدي  -أ

 واجتهادي
 أصابتنا الخيرات بشفاعة فالن -ت الريح طيبة والمالح حادق كانت -ب

 حكم قول لعن هللا هذه الريح. -10

 مكروه -ت جائز -ب محرم -أ
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 السؤال الثاني:

نزلت سورة الحجرات في أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي هللا عنهما ارتفعت أصواتهما عند النبي صلى هللا عليه  -1

 وسلم عندما قدم إليه وفد من بني.

 بني هاشم -ت بني ثقيف -ب بني تميم -أ

من ثمرات التأدب مع هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم في قوله تعالى )إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول  -2

 هللا لهم.......

 ىانه من التقو -ت له مغفرة الذنوب وأجر عظيم -ب القبول في الدنيا -أ

 ما المقصود بالذكر واألنثى في قوله تعالى )يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى( -3

 كل الموجودين -ت كل ذكر وأنثى -ب من آدم وحواء -أ

 المراد بالتبين الوارد في قولة تعالى )فتبينوا( -4

 معناها تجاهلوا -ت معناها تثبتوا -ب معناها تراجعوا -أ

 من حفظ عشر آيات من أولها عصم من فتنة الدجال وهذه السورة هي. -5

 سورة النور -ت سورة الحجرات -ب سورة الكهف -أ

 فتنة أصحاب الكهف فتنة. -6

 الدين -ت المال -ب العلم -أ

 قال هللا تعالى )ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال( العلة من تقلبهم........ -7

 لئال تأكل األرض أجسادهم -ت ألن اعينهم كانت مفتوحة -ب حتى تميل الشمس عن أجسادهم -أ

 من القصص التي سألت قريش عنها النبي صلى هللا عليه وسلم حتى يتأكدوا من نبوته. -8

 قصة ذي القرنين -ت قصة صاحب الجنتين -ب قصة أصحاب الكهف -أ

 قال هللا تعالى )إنا جعلنا ما على األرض زينةً لها لنبلوهم أيهم أحسن عمالً( معنى لنبلوهم. -9

 نبدلهم -ت نختبرهم -ب نعذبهم -أ

 قال هللا تعالى )فلينظر أيها أزكى طعاًما فليأتكم برزق منه( نستنبط من اآلية أنه يشرع للمسلم تحري الطعام. -10

 النجس -ت الحرام -ب الحالل -أ

 السؤال الثالث:

 التفكير من العبادات القلبية التي تدل على. -1

 انشغال القلب لغير هللا -ت تدبر امور الدنيا -ب يقظة القلب وتعلقه بخالقه -أ

 صحابي جليل دعا له الرسول صلى هللا وسلم بالحكمة مرتين. -2

 عبد هللا بن عباس -ت أبو هريرة -ب بن عمر عبد هللا -أ

 أن يعمل اإلنسان العمل الصالح من أجل رؤية الناس له طلبًا لثنائهم يسمى. -3

 توكل -ت إخالص -ب رياء -أ

 كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل المقصود بعابر سبيل هو. -4

 المستقر في منزله -ت المسافر -ب المقيم في بالده -أ

 جاء في الحديث )أمسك عنه بذنبه( يقصد بها. -5
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 أخر عنه ما يستحقه من العقوبة -ت المصائب من المكفرات -ب المصائب ال تعد من المكفرات -أ

 ه وولده وادخله الجنة(.دعا له النبي صلى هللا عليه وسلم )اللهم أكثر مال-خدم النبي صلى هللا عليه وسلم عشر سنين  -6

 عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه -ت أنس بن مالك رضي هللا عنه -ب عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه -أ

 من استعماالت اللسان فيما يرضي هللا تعالى. -7

 استعمال اللسان في قول الباطل -ت استعمال اللسان في السب والشتم -ب استعمال اللسان في ذكر هللا تعالى -أ

 من ثمرات الصدقة. -8

 المنع من الظلم -ت ترك الغيبة -ب طهره المال -أ

 موقف المؤمن عند نزول المصيبة. -9

 تمني الموت -ت الدعاء على النفس بالهالك -ب االحتساب والصبر -أ

 ليس من التيسير. -10

 عدم االنتصار للنفس -ت التهاون في إقامة الحدود -ب تحمل أذى الناس -أ

 السؤال الرابع:

 األصل في جميع األطعمة واألشربة. -1

 مستحبة -ت محرمه -ب مباحه -أ

 هو ما يزيل العقل أو يغطيه بحيث ال يميز بين الحسن والقبيح تعريف. -2

 الكوكايين -ت المسكرات -ب المخدرات -أ

 الدم السائل الذي يخرج من الحيوان عند ذبحه هو. -3

 الدم القليل -ت الدم المسفوح -ب الدم المتخثر -أ

 قال الرسول صلى هللا عليه وسلم )أُحلت لنا ميتتان ودمان( فما المقصود بالمييتان. -4

 الدجاج والبط -ت الجراد والسمك -ب البطريق والسلحفاة -أ

 قال هللا تعالى )وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال يحب المسرفين( اهم التشريعات في اآلية هي. -5

 عدم اإلسراف -ت النية الصالحة -ب بيان الحالل والحرام -أ

 ما حكم أكل الضبع. -6

 مكروه -ت جائز -ب محرم -أ

 الدليل على شرط التسمية عند الذكاة. -7

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم  -ب ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا -أ

 الخنزير
 وما أهل لغير هللا به والمنخنقة -ت

 من آداب المضيف. -8

 التأدب باألدب العامة -ت عدم إطالة البقاء عند المضيف -ب أن ينوي بالضيافة فعل السنة -أ

 الصيد هو -9

قتل الحيوان غير المقدور على  -ب قتل الحيوان المقدور على ذبحه -أ

 ذبحه بجرحه في أي موضع
قتل الحيوان بضربه أو خنقه دون  -ت

 جرحه

 من الحيوانات التي أُمرنا بقتلها. -10

 النحل -ت النمل -ب الحداة -أ
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 معلمة المادة: زهرة الزهراني                            -أتمنى لك التوفيق والنجاحانتهت اإلسالة -                                                   


