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...............................................................................................................................................................   
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ي أسئلة اختبار نهاية الفصل الدراسي 
 
الدور األول  الثان

 هـ 1443للعام الدراسي  

 اسم الطالبة : ............................................... 

ي متوسط الصف
 
 : ثان

 : الدراسات االسالمية المـــــادة

 : ساعتان الزمن

 المجموعة ) أ ( م
الرقم 
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 األمور التي ال تفسد الصياممن   استعمال الطيب  .4
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   اإلحرام  .7



ي ا
 لسؤال الثان 

  اختاري االجابة الصحيحة أ(

  مثالين فقط لكل ما يلي :  ياذكرب( 
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............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
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...............................................................................................................................................................   
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 حكم العدل لمن تولى مسؤولية كاألب، والمعلم. والحاكم: .1

 جميع ما سبق   -د مباح  -ج مستحب      -ب واجب      -أ

 يُذبح في الحج أو العمرة أو يُرسل به إلى مكة ولو من غير الحاج والمعتمر ما .2

 المنذورة    -د الفدية    -ج الهدي     -ب العقيقة     -أ

 تكون الشفاعة يوم القيامة .3
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 في سورة النور أرشد هللا جميع المخلوقات لعبادة عظيمة وهي : .11

 سبيحتال    -د قيام الليل   -ج الصيام      -ب الصالة       -أ



 السؤال الثالث

  المصطلح المناسب لها: التالية العبارات : اكتبي أمام أ(
 المصطلح المناسب العبارة م
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  البقاء عند القبور وغيرها تعظيما لها أو طلبا للبركة من أصحابها  .2

  قصد مكة المكرمة ، في وقت معين ، ألداء مناسك مخصوصة  .3

  في الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. طلب العون من هللا جل وعال  .4

  هي التي تذبح تقربا هلل تعالى وتذبح على اسمه جل وعال  .5

 

 أو السنة النبوية لكل مما يلي : من  القرآن الكريم ياستدلب( 

 تحريم الذبح لغير هللا تعالى وعظيم ُجرم َمن فعَل ذلك حتى استحق اللعن .1

................................................................................................................................................................... 
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  أن االعتكاف في بيوت هللا عبادة .2

................................................................................................................................................................... 
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 ؟خريطة معرفية لشروط وجوب الحج والعمرة يصمم ج(
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 السؤال األول

  ضعي الرقم المناسب من المجموعة ) أ ( أمام  المجموعة )ب ( أ(

 

 
 ( أجيبي عن ما يلي :ب 

 اذكريها ؟يكون غض البصر بطريقتين ،  -6

 إطباق الجفن على العين بحيث تمتنع الرؤية 

 االنصراف بالبصر يمنة أو يسرة أو غير ذلك

 ؟ موقف اإلسالم من البطالة، في ثالث عبارات يمن خالل حديث المقدام رضي هللا عنه بي ِّن -7

الناس، والقدوة في ذلك أنبياء هللا الذين كانوا ال يسألون أحًدا شيئًا بل كانوا يقومون بالعمل والتكسب نبذ اإلسالم البطالة وحث على التكسب وطلب الزرق وعدم سؤال 

 من عمل أيديهم.

 فما األسلوب األمثل في التعامل معه؟ .فيه ئينتقر يكتابا كنت الصغير منك   إذا أخذ أخوك   -8

 ينبغي التحلي بالرفق في تعاملنا مع أهلنا وأصدقاءنا

َن الط ي ِّبَات  َواْعَملُوا َصال ًحا ۖ(  استنبطفي قول  -9  ؟عمل الصالحالعالقة بين أكل الحالل وال يهللا تعالى :)ُكلُوا م 

 أن أكل الحالل عون للعبد على العمل الصالح

ط إذا جاءه الموت وشاهد العذاب أن يُرد إلى الدنيا. استنبط -11 ِّ  ؟ياودة إلى الدنمن اآليات سبب طلبه الع ييتمنى المفر 

 يعلل الكافر طلبه العودة إلى الدنيا بأنه سيصلح العمل ويستدرك ما ضيع من اإليمان والعمل الصالح.

  : ))أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس((ملسو هيلع هللا ىلصبأسلوبك معنى قوله ياشرحج( 

 يدل على أن البيع والشراء يجب أن يكون بصدق وأمانة.

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

  

 

 

ي أسئلة اختبار نهاية الفصل الدراسي 
 
الدور األول  الثان

 هـ 1443للعام الدراسي  

 االجابة النموذجيةاسم الطالبة : 

ي متوسط الصف
 
 : ثان

 : الدراسات االسالمية المـــــادة

 : ساعتان الزمن

 المجموعة ) أ ( م
الرقم 

 المناسب
 المجموعة ) ب (

 نية الدخول في النسك 7 اإلبر المغذية  .1

 حكم االستعانة بصديق للغش في االختبارات 6 مكروه  .2

 المال الذي يُخرج تقربًا هلل 5 سنه  .3

 من األمور التي ال تفسد الصيام 4 استعمال الطيب  .4

 حكم االعتكاف 3 الصدقة  .5

   محرم  .6

   اإلحرام  .7
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  ا
 لسؤال الثان 

  اختاري االجابة الصحيحة أ(

  مثالين فقط لكل ما يلي :  ياذكرب( 
 ؟الستعانة بالحي القادر الحاضر فيما يقدر عليها .1

 االستعانة بالمعلم على فهم الدرس،  االستعانة بصديق على قضاء الد ين

 ؟ ألمور التي تفسد الصياما .2

القيء عمداً ، إخراج الدم عن طريق الحجامة ، خروج دم الحيض  األكل والشرب ، مايكون في معنى األكل والشرب ، إخراج المني عمداً ، أخراج

   والنفاس ،

  :عللي لما يأتي ج(
 ؟سورة الفرقان مكية .1

 .ألنها حملت خصائص موضوعات السور المكية مثال ذلك ترسيخ العقيدة ، الجنة والنار ، المعتقدات الباطلة .

 ؟تخصيص االستئذان لألطفال والخدم دون غيره  .2

 األطفال كثرة دخولهم للحاجة، والخدم كثرة دخولهم للخدمة

 االسم ؟سميت التمائم بهذا  .3

 تمام الدواء والشفاء ألن العرب كانوا يعتقدون أنها

 االسم ؟تسمية سورة الفرقان بهذا  .4

 في أول آية من السورة، االسم سميت سورة الفرقان لورود هذا 

 ؟المزاح الكذب ولو كان على سبيل  تجنب .5

ُب ويٌل لهُ ويٌل لهُ  على ذلك فقال:) ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد توعد  ُث بالحديث  ليُضحَك به  القوَم فيكذ   ( ويٌل للذي يحدِّ 
 

 

 

 

 حكم العدل لمن تولى مسؤولية كاألب، والمعلم. والحاكم: .1

 جميع ما سبق   -د مباح  -ج مستحب      -ب واجب      -أ

 يُذبح في الحج أو العمرة أو يُرسل به إلى مكة ولو من غير الحاج والمعتمر ما .2

 المنذورة    -د الفدية    -ج الهدي     -ب العقيقة     -أ

 تكون الشفاعة يوم القيامة .3

 المنافقين  -د الكفار    -ج العصاة    -ب الهل التوحيد     -أ

 حكم صيام يوم عيد الفطر: .4

 واجب  -د مكروه.  -ج محرم.      -ب مستحب.      -أ

 حكم صيام ست من شوال .5

 واجب  -د مكروه.  -ج محرم.      -ب مستحب.      -أ

 البيت وترك العمل في طلب الرزق يُعدِّ نوًعا من:الجلوس في  .6

 جميع ما سبق   -د االعتماد على النفس  -ج البطالة      -ب التوكل على هللا      -أ

 ختمت سورة الفرقان ببيان صفات: .7

 المتقين    -د المنافقين   -ج الكافرين      -ب المؤمنين       -أ

 حكم االستعانة باألموات .8

 نفاق اكبر  -د شرك أكبر    -ج شرك أصغر    -ب نفاق اصغر     -أ

 حكم تعليق شيئ من القرآن .9

 شرك أصغر  -د شرك أكبر   -ج ال يجوز   -ب جائز     -أ

 في سورة النور أرشد هللا جميع المخلوقات لعبادة عظيمة وهي : .11

 سبيحتال    -د قيام الليل   -ج الصيام      -ب الصالة       -أ
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 السؤال الثالث

  المصطلح المناسب لها: التالية : اكتبي أمام العبارات أ(
 المصطلح المناسب العبارة م
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 أو السنة النبوية لكل مما يلي : من  القرآن الكريم ياستدلب( 

 تحريم الذبح لغير هللا تعالى وعظيم ُجرم َمن فعَل ذلك حتى استحق اللعن .1

بكلمات أربع، قال: "لعن هللا من لعن والديه، ولعن هللا من ذبح لغير هللا، ولعن هللا من آوى محدثا،  ملسو هيلع هللا ىلصعن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال: حدثني رسول هللا 

 ولعن هللا من غيَّر منار االرض".

  أن االعتكاف في بيوت هللا عبادة .2

يَم ُمَصلًّى ۖ َوَعه   قَام  إ ْبَراه  ن م  ذُوا م  ِّلن اس  َوأَْمنًا َوات خ  "قال تعالى "َوإ ْذ َجعَْلنَا اْلبَْيَت َمثَابَةً ل  ك ع  السُُّجود  ف يَن َوالرُّ َرا بَْيت َي ل لط ائ ف يَن َواْلعَاك  ِّ يَل أَن َطه  يَم َوإ ْسَماع   ْدنَا إ لَٰى إ ْبَراه 

 ؟خريطة معرفية لشروط وجوب الحج والعمرة يصمم ج(

 

 

 

 للحصول على نسخة قابله للتعديل )ملف وورد(

 0593801679التواصل 

شروط 
وجوب احلج 

 والعمرة

  اإلسالم

  العقل

  اإلستطاعة البلوغ

وجود 
  ُمْحرم
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