
 



 

 

 ةالصحيحاإلجابة  تارياخ( 35لى )إ( 1الفقرات من ) 

1 

 العصاة الذين يدخلون الجنة بعد التطهير أو الموازنة هم الذين لم يتوبوا ووقعوا في

 )د( الشرك األكبر )ج( فعل المكروهات )ب( المعاصي دون الشرك  )أ( الشرك األصغر 

2 
 يجب على المسلم أن يحذر من الوقوع في الشرك ويتجنب األسباب المؤدية إليه مثل 

 )د( االستعانة باهلل )ج( بناء المساجد غير هللاسجود لال)ب(  )أ( الصالة على الميت

3 

 العبد الذي أشرك باهلل تعالى ومات على الشرك

 )د( ال يغفر هللا له )ج( تكفر سيئاته )ب( يقبل عمله  )أ( يتوب هللا عليه

4 

 نهتاب توبة صحيحة قبل موته فإثم  باهلل تعالى العبد أشركإذا 

   )د( يحبط عمله )ج( تحت المشيئة     لههللا  يغفر)ب(  )أ( يخلد في النار 

5 

 تعددت األسباب التي أدت إلى انتشار التوحيد ونبذ الشرك في مملكتنا الحبيبة، ومنها

 )د( اجتناب النصيحة الباطل )ج( اتباع )ب( انتشار العلم )أ( اللهو والغفلة 

6 

 عن ابتعد صاحبه ألن وذلك بعيد ضالل بأنه الشرك تعالى هللا وصف

 )د( أهل النّار  )ج( فعل المحرمات )ب( تضليل الناس )أ( الحق والهدى 

7 
 حذّر كل نبّي من األنبياء أمته من الشرك لخوفهم من

 اإلخالص فيه )د( فيه الوقوع)ج(  اجتنابه وتركه )ب(   االنقياد له)أ( 

8 
ْرَك لَُظْلٌم َعِظيٌم( ِ ۖ إِنَّ الش ِ  ، تدّل اآلية على قال تعالى: )َيا بُنَيَّ ََل تُْشِرْك بِاَّللَّ

التحذير من الشرك ألنه من  )أ( 
   أظم الذنوب

من وقع في الشرك في  )ب( 
  األمم السابقة

أن هذه األمة ستقع في  )ج( 

 الشرك 

معه  أّن الشرك ال ينفع )د(
 العمل الصالح 

9 
 حرم هللا تعالى المرضعات على موسى عليه السالم ليكون ذلك سبباً لـ :

 عودته إلى أُمه  )د(  كثرة الفساد )ج(  تلقي الوحي )ب( قتل الناس)أ( 

10 
 فرح البطر واألشر من أنواع الفرح:

 المحمود )د( لمباح )ج( ا المذموم )ب(  الجائز )أ( 

11 
 ( نوع السؤال هنا  :َوََل يُْسأَُل َعْن ذُنُوبِِهُم اْلُمْجِرُموَن ) قال تعالى

 عتاب  )د( تعجب  )ج( توبيخ  )ب( تقريع  )أ(

12 
 :السبب الرئيسي لنيل الحكمة والعلم هو

 ( الجد واالجتهاد )د إلحسان في الطاعة  )ج( ا  االستذكار الجيد )ب(   قراءة الكتب )أ(

13 
 اوحاه هللا ألُم موسى عليه السالم نوع الوحي الذي

 تكليم هللا لها  )د( الرؤيا الصادقة  )ج(  النفث في الروح )ب( أ( اإللهام واإلعالم )
 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم

 لتعليم بمحافظة جدةل اإلدارة العامة

 مدرسة البيان النموذجية

  الثانيالفصل الدراسي بنك األسئلة 

 هـ 1443للعام الدراسي 

 

 دين المادة
 المتوسطة   المرحلة

 األول   الصف
 معلمات الدين المعلمة 

 5من  1



 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 المراد باليّم الذي أمر هللا تعالى أُم موسى عليه السالم بإلقائه فيه:

 نهر الفرات )د(   نهر األمازون )ج(  نهر النيل )ب(  نهر دجله )أ( 

15 
 اسم زوجة فرعون :

 أم سلمه   )د( آسية بنت مزاحم  ()ج خديجة بنت خويلد )ب(  مريم بنت عمران )أ(

16 
 كان قارون من عشيرة نبي هللا :

 نوح عليه السالم )د(  آدام عليه السالم  )ج(  موسى عليه السالم  )ب(  عيسى عليه السالم  )أ( 

17 
 ...على إثر رؤيا فرعون قرر أن يقتل .

 األوالد )د(  النساء )ج( البنات  )ب( الرجال   )أ(

18 

 هوعن ..: في سورة القصص خبر غيبي َل يعلمه الرسول عليه السالم إَل من الوحي وهو دليل لصدق نبوته الخبر

 )د( سليمان عليه السالم  )ج( لوط عليه السالم عليه السالم  موسى)ب(  عليه السالم صالح )أ( 

19 

 "َل تكلني إلى نفسي طرفة عين" دليل على: دعائه  كان من

 االعتماد على القوة)د(  ج( اإلحسان إلى الناس) االستعانة باهلل )ب( مسألة الناس)أ( 

20 
 الجليس الصالح بحامل المسك  الفائدة من تشبيه النبي 

 سعة الرزق)د(  حصول النفع( ج) قّوة البدن)ب(  زيادة العمر )أ( 

21 

 دت أذكار ما بعد الصالة، ومنهاد  تع

)اللهم أعني على ذكرك  )أ(
 وشكرك ..(

باسمك اللهّم أموت ) (ب)
 وأحيا(

)الحمد هلل الذي أطعمني هذا  (ج)
 الطعام ...( 

)أصبحنا وأصبح  د()
 الملك هلل( 

22 

( على بيانيستفاد من قوله   : )الَمْرُء َمَع َمْن أََحب 

 أثر الصحبة )د(  أهمية األذكار( ج) ة الذنوبراكف)ب(  معاملة الناس )أ( 

23 
 يسن للمسلم أن يقول )اللهم أنت السالم ومنك السالم(

 بعد الوضوء)د(  ج( عند اإلفطار) بعد الصالة )ب( عند النوم)أ( 

24 
 أثر الجليس الصالح في الدنيا

 ح والسروررفإظهار ال)د(  دخول الجنة( ج) كره الناس له)ب(  السمعة الطيبة)أ( 

25 
 يجب على العبد أن يُْحِسن في العبادة، ومن أمثلة اإلحسان في الصالة

 تحذير الناس من تركها)د(  التزام األذكار بعدها( ج) نصح اآلخرين بأدائها)ب(  تعليم الناس صفتها )أ( 

 5من  2



 

 

 

26 

 تسقط استقبال القبلة في حالة:

 المرض  د() الخوف )ج( )ب( الصالة  السفر  )أ(

27 
 يدرك وقت الصالة بإدراك  

 أربع ركعات  )د( ثالث ركعات  )ج( )ب( ركعتان  ركعة )أ( 

28 

 :البس خفيفة تصف لون البشرة محكم الصالة ب

 سنة)د(  ال يجوز  )ج( مباح  )ب( جائز )أ( 

29 

 الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل من:

 شروط الصالة   )د( واجبات الصالة )ج(  ة السنن الص )ب( أركان الصالة )أ( 

30 
 :األماكن التي َل تصح الصالة فيها

 الحدائق)د(  الصحراء )ج( البيوت )ب(  المقابر )أ( 

31 

 ( يستدل به أن تأخير الصالة من:الَِّذيَن هُْم َعن َصاَلتِِهْم َساهُونَ  َفَوْيٌل ل ِْلُمَصل ِيَن قال تعالى)

 األمور المنتشرة )د( كبائر الذنوب ()ج األفعال القبيحة )ب( صغائر الذنوب )أ(

32 
 :صالةلمن غروب الشمس إلى مغيب الشفق األحمر وقت 

 المغرب)د(  العصر)ج(  لظهرا )ب( أ( الفجر )

33 

 قال صلى هللا عليه وسلم" صل  قائما، فإن لم تستطع فقاعًدا..."يستدل به على ركن :

 ركوعال)أ(  

 

 التسليم)د(  القيام مع القدرة)ج(  تقبال القبلةاس )ب(

34 

 من األركان القولية في الصالة 

 الطمأنينة د( ) الركوع (ج) قراءة الفاتحة  (ب) ( السجود)أ

35 

 حكم قطع النية في أثناء الصالة 

 تفسد صالته   )د( ( يكمل الصالة  )ج تصح صالته )ب(  ال شيء عليه  )أ( 

 

 

 

 

 

 
 5من  3



 

 

 

 السؤال المقالي            

 وضحي كال مما يلي:  -أ

 كيف يكون اجتناب الشرك. (1

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

 وع الشرك في هذه األمة.معرفتنا بوق الفائدة من (2

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

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

 نوع الوحي الذي أوحاه هللا ألم موسى عليه السالم  (3

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

 أجيبي عن كل مما يلي: :المقاليالسؤال 

 الجليس السوء بنافخ الكير. شبّه النبي  عللي -أ

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

 آثار جليس السوء في الدنيا واآلخرة.عددي اثنين من -ب

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

 ما الذي يستحب قوله إذا أحب المؤمن أخاه المؤمن. وضحي:  -ج

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

 الصالة. دـ عددي بعض األركان الفعلية في 

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

 العبادة والذكر من حيث التعريف.قارني بين  -د

 الذكر                        العبادة                           

  

 

 حاديث التالية:األ أكملي -هـ    

 ونافخ الكير ...................... كحامل والسوء .................: )مثل الجليس .....قال رسول هللا  قال: عن أبي موسى األشعري  (1) 

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

.............................................................................................................................)............................ 

 ثالثاً، استغفر )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا انصرف من......................،  عنه قال: عن ثوبان رضي هللا (2

 ...................  ...................وقال :) اللهم أنت السالم......................................................................................

 5من  4



 

 

 

  مما يلي:دليالا لكالا  هاتي-و

 قراءة الفاتحة ركن من أركان الصالة -1

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

 وبتأخير الصالة عن وقتها كبيرة من كبائر الذن-2

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

 صدق وعد هللا تعالى ألم موسى عليه وسلم -3

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

ي بِّهِّ فسري اآلية )-ز ًغۖا إِّن َكاَدۡت لَتُۡبدِّ رِّ َن   ۦَوأَۡصبََح فَُؤاُد أُّمِّ ُموَسٰى فَٰ بَۡطنَا َعلَٰى قَۡلبَِّها لِّتَُكوَن مِّ نِّينَ ٱلَۡواَلٓ أَن رَّ  (ۡلُمۡؤمِّ

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5من  5



 

 

 ةالصحيحاإلجابة  تارياخ( 35لى )إ( 1الفقرات من ) 

1 

 :عيدا  نهي النبي عن إتخاذ قبرهالحكمة من 

 لمنع وسائل الشرك)د(  ظيم القبرلوجوب تع)ج(  لوجود المشقة على الناس)ب(  يعبد من دون هللا  ـالى حت)أ( 

2 
 اليقدر عليه إال هللا يعتبر من : ى في أمرالخوف من غير هللا تعال

 ة العظيمةالبدع)د(  الشرك في األلوهية  )ج( المعصية الكبيرة)ب(   يةبوبالرك في  الشر )أ(

3 

 منزلة:ا ، وهي تي أنزله هللا فيهنهى النبي صلى هللا عليه وسلم أن يرفعوه فوق منزلته ال

 الحين األولياء والص)د(  السيادة والعظمة)ج(  ة والعبودية الرسال)ب(  الصديقين والشهداء  )أ( 

4 

 لغ في إطرائه والثناء عليه على :دل إنكار الرسول صلى هللا عليه وسلم على من با

 يحبط عمله ()د حمايته للتوحيد)ج(  عدم شفقته على أمته )ب(  تفضله على خلقه )أ( 

5 

 يد :قروا بتوحامة مشركي العرب أأخبر هللا تعالى بأن ع

 الصفات)د(  األسماء )ج(  لوهية األ)ب(  الربوبية )أ( 

6 

 أللوهية :حكم الشرك في ا

 بدعة )د(  كفر أصغر)ج(  شرك أصغر )ب(  شرك أكبر مخرج من الملة )أ( 

7 
 صود بالمدائح الشركية :المق

فيها غلو يصل إلى  تي ال )د( يرالثناء والتقد)ج(  مجاوزة الحد في الكذب )ب(  التي ليس فيها غلو )أ( 
 رجة الشرك د

8 
 السيد هللا ( ثالثا على :لقول )  عليه وسلم صلى هللايدل تكراره 

 نهيه عن السجود له )أ( 
ي  إنكاره على من بالغ ف)ب( 
 مدحه  

ه أن اليجعل قبره ؤادع)ج( 

 ناوث
 نهيه عن إتخاذ قبره عيدا  )د(

9 
 جميع األنبياء نهو عن الشرك في:

 الصفات)د(  األسماء)ج(  الربوبية )ب( ية لوهاألأ( )

10 
 ا :له صور عديدة منه في األوهيةالشرك 

 تعليق التمائم)ج(  الحلف بغيرهللا )ب( الرياء )أ( 
من الموتى طلب الحوائج  )د(

 واألستغاثة بهم

11 
 والعملالسعادة الحقيقية تكون بأليمان باهلل 

 المخالف د() اقصالن )ج( الصالح  )ب( فاسدال )أ(

12 
 وأختتمت سورة القصص بكل من :عن قصص األنبياء عليهم السالم تحدث القرآن 

 ى وأيوبعيس( )د مانداود وسلي)ج(  موسى وقارون )ب(   لوطإبراهيم و )أ(

13 
 عالىويدل على ذلك قوله ت الحسنات اعفض  ب من فضل هللا بعباده أنه 

ن عملوين ييجزى الذسيئة فالمن جاء بال

 نوا يعملونسيئات إال ماكال

 

ن أم موسى أ ىوأوحينا إل )ب(

 يه فألقيه في اليمخفت علأرضعيه فإذا 

الذي يخرج الحب في السموات )ج( 

 نواألرض ويعلم ماتخفون وماتعلنو

)من جاء بالحسنة فله   )د(
 را منها (خي

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم

 لتعليم بمحافظة جدةل اإلدارة العامة

 مدرسة البيان النموذجية

  الثانيالفصل الدراسي بنك األسئلة 

 هـ 1443للعام الدراسي 

 

 دين المادة
 المتوسطة   المرحلة

 األول   الصف
 ص أماني دخيل هللا بخ         المعلمة

 5من  1



 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 ه( نزلت هذه اآليه في :بوالدي قال تعالى )ووصينا األنسان

 بالل بن رباح)د(  زيد بن ثابت)ج(  عمر بن عبدالعزيز)ب(  د بن أبي وقاصعس)أ( 

15 
 ـ:ل يكوناألبتالء واألمتحان 

ون المؤمن د ()ج المنافق والكافر )ب(  المؤمن والكافر   )أ(

 فر الكا

 الكافر دون المؤمن )د(

16 
 ال أهل :ينالها إ يمة الالصالح مرتبة عظ

 الكفر)د(  األيمان )ج(  الضالل)ب(  الكتاب )أ( 

17 
 ية الدالة على ذلكا على كفر واآلأوالدهم ولو كانعظم حق الوالدين على 

األنسان ووصينا ) )ج( (ئكم بما كنتم تعملونفأنب) )ب( (ناب إليواتبع سبيل من أ) )أ(

 (بوالديه 

إن جاهداك لتشرك بي و))د( 

 ( ماليس لك به علم

18 

 : ليظهر الصادق في دعوى األيمان من الكاذب ومنها االبتالءاتين بأنواع من مؤمنهللا تعالى يبتلي عباده ال

 تنظهور الف)د(  الثبات على الدين)ج(  ظهور الخير)ب(  إعتكافهم في المساجد )أ( 

19 

 :الة من السنن القولية في الص

 األولالتشهد )د(  فتاحستألدعاء اج( ) ةقراءة الفاتح )ب( السجود  )أ( 

20 
 تتفق األركان والواجبات أن من تعمد ترك شيء منها :

 بطلت صالته)د(  الشيء عليه( ج) يسجد للسهو)ب(  صالته صحيحة )أ( 

21 

 يجلس جلسة التورك في الجلوس :

 ةلإلستراح د() التشهد األخير   (ج) بين السجدتين  (ب) للتشهد األول  )أ(

22 

 لصالة ومنها:اجبات اتعددت و

 البسملة قبل القراءة )د(  ب إغفرلي بين السجدتينر (ج) قراءة الفاتحة )ب(  تكبيرة األحرام ( )أ

23 
 ومنها : للمنافقين في الحديثسول صلى هللا عليه وسلم عدة صفات الرذكر 

 قرانالستهزاء بالا( )د اب والسنةالكتاإلعراض عن ج( ) اإلستهزاء بالدين )ب( الكذب في الحديث )أ( 

24 
 معنى كلمة المتفيهق

 كثير الكالم بالفائدة)د(  العم والفقهصاحب ( ج) السعي في حاجة أخيه )ب(  المتكلم بإستعالء وكبر)أ( 

25 
 (المراد بوصينا في قوله تعالى ) ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا

 أردنا)د(  نهينا( ج) كتبنا ()ب أمرنا)أ( 

 5من  2



 

 

 

 : جيبي عن كل مما يأتي : أ ليالسؤال المقا     (1       

 ة والحسنة ؟ ردي مثاال على األخالق السيئأو (أ

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

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

 ؟  عللي : حصول صاحب الخلق الحسن على منزلة من قام الليل وصام النهار (ب

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

 ( فسري مايلي :2

 إليك والتبغ الفساد في األرض إن  كما أحسن هللا الدار األخرة والتنس نصيبك من الدنيا وأحسنا آتاك هللا قوله تعالى ) وابتغ فيم ( أ

 هللا اليحب المفسدين (

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

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

 (ن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم اليفتنوب ( ) 

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

 كال ممايلي : ثنين من إي عدد (3  

 لصالة: أ ( واجبات ا

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

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

 :ب(مكروهات الصالة 

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

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

 أذكري معاني الكلمات التالية :(  4

 .. .................: الثرثارون  (أ

 . ...... ...... ........ ..: القائم  (ب

 .. .. .... ........ .... . ...: آية  (ت

 ( ضعي عالمة صح أو خطأ : 5

 )      ( يهالورود العنكبوت فسم سورة العنكبوت بهذا األسميت أ(  

 ( )     آن  إلى إعجاز القر حرف المقطعة إشارةإلبتداء باأل ا ب

 يعد التلثم على الفم واألنف عند الحاجة من مكروهات الصالة )    (ج (  



 

 

 

 ان بارا بوالديه ؟ أذكري كيف يكون األنس )ووصينا األنسان بوالديه األنسان بوالديه حسنا ((  6

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

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

 ئح النبوية ثالثا أنواع فما هي ؟ المدا (7

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

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

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

 ( ماالدليل على كل مما يأتي :8

 د األول واجبة ؟ أ (  قراءة التحيات في التشه

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

 ام واجبة ؟ جميع التكبيرات غير تكبيرة األحر (ت

 

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

 .. جميع األنبياء نهو عن الشرك في األلوهيه  (ث

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

 في كال ممايلي : األحكامقارني بين  (9

 سنن الصالة                                            مكروهات الصالة    

  

 

 

 التالية:لفراغات  ا أكملي( 10    

 ........قارون من عشيرة نبي هللا . انأ (  ك



 

 

 

 ...........يعملون ..... كما تقع على الذين..................ى ...ب( تقع المصائب عل

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

 رام ميع التكبيرات غير تكبيرة األحجإلى موضع السجود _ النظر -ة لغير الحاجات أللتفا –دعاء األستفتاح  صنفي كال مما يلي : 

 فاةمجا –قول ربي إغفرلي بين السجدتين  -اجة ير حالعينين لغتغميض  –األستعاذة قبل قراءة الفاتحة  -في الركوع قول سبحان ربي العظيم 

رفع -ع السجود النظر إلى موض -األول والجلوس لهالتشهد  –ألنف والفم لغير حاجة  على االتلثم   –أثناء السجود لعضدين عن الجنبين ا

 البصر إلى السماء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واجبات الصالة         سنن الصالة          مكروهات الصالة        

   

   

   

   

 5من  5


