
 



 

 

 

 

                                                           
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ر االجابة الصحيحةاختالسؤال األول: 

 الدرجة كتابة المجموع 4س 3س 2س 1س
 اسم المراجع اسم المصحح

  

 التوقيع التوقيع أربعون درجة فقط 40 3 3 4 30

        

 وزارة التربية والتعليم

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

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

 الدراسات االسالمية : المادة

 الصف : ثاني متوسط

  ساعتان الزمن :

هـ1443  ) الدور األول ( لعام  الثانيبار الفصل الدراسي تاخ

  ................................................ اسم الطالب :

  عزيزي الطالب

 على نفس الورقةعن مجيع األسئلة التالية  بباهلل ثم أج ناستع



 حكم االستعانة باألموات .1

 شرك أكبر   -د شرك أصغر   -ج جائزة       -ب محرمة      -أ

 حكم االستعانة بصديق على قضاء دين .2

 شرك أكبر   -د شرك أصغر   -ج جائزة       -ب محرمة      -أ

 حكم االستعانة بصديق للغش في االختبارات .3

 شرك أكبر   -د شرك أصغر   -ج جائزة       -ب محرمة      -أ

 حكم االستعانة باهلل .4

 ليس مما سبق  -د عبادة وقربة    -ج جائزة       -ب محرمة      -أ

 الحصول على المطلوب والنجاة من المكروه هو تعريف ..................طلب العون  من هللا تعالى في  .5

 النذر -د الذبح -ج االستعاذة     -ب االستعانة     -أ

 ما يُذبح في الحج أو العمرة أو يُرسل به إلى مكة ولو من غير الحاج والمعتمر يُسمى ............... .6

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

 البقاء عند القبور وغيرها تعظيما لها أو طلبا للبركة من أصحابها ، هو تعريف لـ .......... .7

 جميع ما سبق  -د الطواف  -ج العكوف      -ب االعتكاف      -أ

 تكون الشفاعة يوم القيامة .8

 جميع ما سبق  -د الكفار  -ج العصاة     -ب ألهل التوحيد      -أ

 تعليق شيء من القرآنحكم  .9

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

 حكم التمائم من القرآن الكريم .10

 شرك أصغر  -د شرك أكبر -ج ال تجوز     -ب جائزة     -أ

 حكم تعليق تميمة من غير القرآن واعتقاد أنها تدفع البالء بذاتها .11

 شرك أكبر     -د شرك أصغر   -ج كفر أكبر       -ب كفر أصغر      -أ

 ما يعلق في األعناق لدفع البالء يسمى .12

 جميع ما سبق   -د عقد اللؤلؤ  -ج التمائم     -ب السالسل      -أ

 ما كان بالقرآن الكريم وما أُثر عن النبي صلى هللا عليه وسلم من األدعية الصحيحة هو تعريف ................  .13

 النذر   -د الذبح  -ج التمائم      -ب الُرقية الشرعية       -أ

ةً َواِحَدةً ( : .14 تُُكْم أُمَّ ِذِه أُمَّ  المراد بكلمة )أمتكم( في قول هللا تعالى:) َوإِنَّ َهَٰ

 قومكم   -د عشيرتكم  -ج دينكم      -ب أصلكم      -أ

 حد الزنا  .15

 جلدة 70   -د جلدة 80 -ج جلدة 90     -ب جلدة 100     -أ

 وقت قول اإلنسان ) َرِبِّ اْرِجعُوِن( يكون:  .16

 عند البعث   -د بعد الموت  -ج وقت االحتضار      -ب في حال الحياة والصحة      -أ

وِر فال أنساب بينهم يومئذ..(  بنفخة ............. .17  تُسمى النفخة المذكورة في قول هللا تعالى:)فَِإذَا نُِفَخ فِي الصُّ

 جميع ما سبق   -د البعث  -ج الموت      -ب الصعق      -أ

 ثبت حكم التغريب على الزاني البكر في  .18

 جميع ما سبق   -د القياس  -ج السنة      -ب القرآن      -أ

 يجب أن يُشِهد على القاذف شهوًدا عدُدهم: .19

 ستة   -د خمسة  -ج أربعة      -ب ثالثة      -أ

 القاذف......... جلدةفي حد القذف يُجلد  .20

 100  -د 90 -ج 80     -ب 70     -أ

 حد الثيب المحصن الزاني .21

 الرجم حتى الموت   -د جلده 80  -ج جلده 90     -ب جلده 100     -أ

 متى تقبل شهادة القاذف .22

 جميع ما سبق   -د عند اقامة الحد  -ج بعد التوبة      -ب قبل التوبة      -أ

 )تستأنسوا( في )َحتَّى تَْستَأْنُِسوا( :المراد بـ  .23

 تنبسطوا   -د تَُسِلِّموا  -ج تستأذنوا      -ب تتعرفوا      -أ

 المراد بالجيوب : .24

 جميع ما سبق   -د فتحات الصدور  -ج أغطية الرؤوس      -ب أرجل النساء      -أ



 في سورة النور أرشد هللا جميع المخلوقات لعبادة عظيمة وهي : .25

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

 ختمت سورة الفرقان ببيان صفات: .26

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

 فضل سورتي البقرة وآل عمران أنهما: .27

 جميع ما سبق   -د براءة من النفاق  -ج منجية من عذاب القبر.      -ب تدافعان عن صاحبهما      -أ

 الصحابي الذي أمتاز بحسن الصوت هو ............... رضي هللا عنه .28

 عمر بن الخطاب  -د عثمان بن عفان  -ج أبو هريرة      -ب عبدهللا بن أبي مسعود      -أ

 عند قراءة القرآن وسماعه: ملسو هيلع هللا ىلص كان من هدي النبي .29

 جميع ما سبق   -د االستماع للقراءة واالنشغال بالعمل  -ج االستماع للقارئ والقراءة معه      -ب االستماع والخشوع والتدبر      -أ

 الجلوس في البيت وترك العمل في طلب الرزق يُعدِّ نوًعا من: .30

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

 من صور الكسب المباح للقضاء على الفقر والبطالة: .31

 جميع ما سبق   -د المتاجرة بآالت اللهو والغناء  -ج العمل سائق أجرة      -ب بيع األفالم الهابطة      -أ

 معنى الصدقة هو: .32

 جميع ما سبق   -د المال الذي زاد على حاجة اإلنسان  -ج المال الذي يُخرج تقربًا هلل  -ب المال الذي يتركه الميت لورثته   -أ

 حكم الكسب الحالل كما يستنتج من الحديث: .33

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

 حكم العدل لمن تولى مسؤولية كاألب، والمعلم. والحاكم: .34

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

 معنى َمنابَِر من نوٍر: .35

 جميع ما سبق   -د قباب وغرف مرتفعة  -ج كثبان من مسك      -ب أماِكُن في الَجنَِّة ُمرتَِفعة عالَية     -أ

 معنى كلمة زانه : .36

له وزينه      -أ له      -ب جمِّ  وعدله غيِّره   -د ونقصه عابه  -ج زاده وكمِّ

 الرفق ضد  .37

 الكسل   -د النجاح  -ج العنف      -ب العدل      -أ

 من اآلثارالتي تعودعلى من اتصف بالعنف: .38

 جميع ما سبق   -د نيل محبة الناس  -ج تيسير األمور والتغلب على الصعاب -ب الندم والحسرة في الدنيا واآلخرة  -أ

 حجرتها ودفن فيها هي الصحابية ............ رضي هللا عنهامن أمهات المؤمنين ومن أحب زوجات النبي صلى هللا عليه وسلم إليه توفي في  .39

 خديجة  -د أم سلمه -ج عائشة     -ب حفصة     -أ

 من الصفات التي يحبها هللا ورسوله .40

 جميع ما سبق   -د القوة مع الغضب  -ج الحلم واألناة      -ب السرعة واالستعجال      -أ

 الخطاب :"ذلك فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول" هو .................. رضي هللا عنهالصحابي الذي قال عنه عمر بن  .41

 عمر بن الخطاب  -د عثمان بن عفان  -ج عبدهللا بن عباس      -ب عبدهللا بن أبي مسعود        -أ

 ضد كلمة األناة .42

 الندامة   -د العجلة   -ج الشهامة      -ب القوة       -أ

 أمثلة ما يكون في معنى األكل ويعتبر من مفسدات الصياممن  .43

 جميع ما سبق   -د الدم اليسير  -ج السواك      -ب اإلبر المغذية      -أ

 من األمور التي ال تفسد الصيام: .44

 جميع ما سبق   -د الحجامة  -ج القي عمداُ       -ب استعمال الطيب      -أ

 ناسياُ، فصيامه :من فعل أحد مفسدات الصيام  .45

 محرم  -د مكروه  -ج صحيح      -ب غير صحيح      -أ .46

 من شروط الفطر بالمفسدات .47

 جميع ما سبق   -د ان يكون ناسياً   -ج ان يكون جاهالً       -ب ان يكون عامداً       -أ

 يدل قوله تعالى)فمن كان مريضا  أو على سفر فعدة من أيام أخر( على : .48

 جميع ما سبق   -د فضل صيام رمضان  -ج وجوب صيام رمضان  -ب من يباح لهم الفطر في رمضان  -أ

 من مستحبات الصيام: .49

 جميع ما سبق   -د تعجيل السحور  -ج قضاء اليوم نائماً       -ب اإلكثار من العبادات      -أ

 حكم صيام يوم عيد الفطر: .50



 

 فضل ليلة القدر وعظم مكانتها. على  ل من القرآن الكريميدل اذكرأ ( السؤال الثاني : 

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

 بركة السحور ؟السنة على ل من يدل اذكرب ( 

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

ِ صلى هللا عليه وس(  ج ُ َعْنهُ ، قَاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ُموا َرَمَضاَن بَِصْوِم يَْوٍم َوال يَْوَمْيِن إِال َرُجل  َكاَن يَُصوُم َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي َّللاَّ لم" ال تَقَدَّ

 َصْوًما فَْليَُصْمهُ " . استنتج من هذا الحديث حكمين شرعيين يتعلقان بالصيام قبل رمضان.

1. ........................................................................................... 

2. ........................................................................................... 

 َها (أ ( اذكر سبب نزول قول هللا تعالى:) ال تَْدُخلُوا بُيُوتًا َغْيَر بُيُوتُِكْم َحتَّى تَْستَأْنُِسوا َوتَُسِلُِّموا َعلَى أَْهلِ  السؤال الثالث :

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

 عن الصحابي الجليل عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنه ينهما تعرف ب ( اكتب

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

 يدها؟ج( ليلة القدر في العشر األواخر من رمضان ولكنها غير محددة في أي ليلة منها، فما الحكمة من عدم تحد

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

 فَِرُحوَن(.السؤال الرابع : أ ( فسر قول هللا تعالى في ذم التحزب :) ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْيِهْم 

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

 ))أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس((.ملسو هيلع هللا ىلص : ب( على ماذا يدل قوله 

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

لشتام الُجحفتة ، ج( على ماذا يدل حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن النبي صلى هللا عليه وسلم )وقًتت ألهتل المدينتة ذو الحليفتة ، وألهتل ا

 وألهل اليمن يلملم ..... ( 

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

 
 

 

 

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

 حكم صيام ست من شوال .51

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

 ليلة القدر من رمضان تكون في العشر .............. .52

 جميع ما سبق   -د األواخر  -ج الوسطى      -ب األولى      -أ

 حكم االعتكاف .53

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

 قصد مكة المكرمة ، في وقت معين ، ألداء مناسك مخصوصة، هذا تعريف.....  .54

 االعتكاف   -د اإلحرام  -ج العمرة      -ب الحج      -أ

 فرض هللا تعالى على عباده المستطيعين حج بيت هللا الحرام وجعله أحد أركان : .55

 جميع ما سبق   -د اإلحسان  -ج اإليمان      -ب اإلسالم      -أ

 يحرم أهل جدة للحج أو العمرة من .56

 ذو الحليفة   -د يلملم  -ج الجحفة      -ب جدة      -أ

 مواقيت الحج الزمانية هي .57

 جميع ما سبق   -د عشر من ذي الحجة  -ج ذو القعدة     -ب شوال     -أ

 نية الدخول في النسك هو معنى  ................ .58

 التكبير   -د التلبية  -ج اإلحرام      -ب الطواف      -أ

 من كان سفره ألداء مناسك الحج أو العمرة عن طريق الطائرة ، فإنه يجب عليه اإلحرام .59

 عند وصوله مكة   -د وقت وصوله المطار  -ج إذا حاذى الميقات     -ب قبل صعود الطائرة      -أ

 فإنه ينوي الدخول في النسك :إذا تلفظ الحاج بقوله ) اللهم لبيك عمرة ً (  .60

ً       -ب مفرداً        -أ  جميع ما سبق   -د قارناً    -ج متمتعا

 وزارة التربية والتعليم

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

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

 الدراسات االسالمية : المادة

 الصف : ثاني متوسط

  ساعتان الزمن :



 

                                                           
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ر االجابة الصحيحةاختالسؤال األول: 

 الدرجة كتابة المجموع 4س 3س 2س 1س
 اسم المراجع اسم المصحح

  

 التوقيع التوقيع أربعون درجة فقط 40 3 3 4 30

        

 حكم االستعانة باألموات .1

 شرك أكبر   -د شرك أصغر   -ج جائزة       -ب محرمة      -أ

 على قضاء دينحكم االستعانة بصديق  .2

هـ1443  لعام ) الدور األول (  الثانيبار الفصل الدراسي تاخ

  االجابة النموذجية اسم الطالب :

  عزيزي الطالب

 على نفس الورقةعن مجيع األسئلة التالية  بباهلل ثم أج ناستع



 شرك أكبر   -د شرك أصغر   -ج جائزة       -ب محرمة      -أ

 حكم االستعانة بصديق للغش في االختبارات .3

 شرك أكبر   -د شرك أصغر   -ج جائزة       -ب محرمة      -أ

 حكم االستعانة باهلل .4

 ليس مما سبق  -د عبادة وقربة    -ج جائزة       -ب محرمة      -أ

 طلب العون  من هللا تعالى في الحصول على المطلوب والنجاة من المكروه هو تعريف .................. .5

 النذر -د الذبح -ج االستعاذة     -ب االستعانة     -أ

 ما يُذبح في الحج أو العمرة أو يُرسل به إلى مكة ولو من غير الحاج والمعتمر يُسمى ............... .6

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

 البقاء عند القبور وغيرها تعظيما لها أو طلبا للبركة من أصحابها ، هو تعريف لـ .......... .7

 جميع ما سبق  -د الطواف  -ج العكوف      -ب االعتكاف      -أ

 تكون الشفاعة يوم القيامة .8

 جميع ما سبق  -د الكفار  -ج العصاة     -ب ألهل التوحيد      -أ

 حكم تعليق شيء من القرآن .9

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

 حكم التمائم من القرآن الكريم .10

 شرك أصغر  -د شرك أكبر -ج ال تجوز     -ب جائزة     -أ

 بذاتها حكم تعليق تميمة من غير القرآن واعتقاد أنها تدفع البالء .11

 شرك أكبر     -د شرك أصغر   -ج كفر أكبر       -ب كفر أصغر      -أ

 ما يعلق في األعناق لدفع البالء يسمى .12

 جميع ما سبق   -د عقد اللؤلؤ  -ج التمائم     -ب السالسل      -أ

 ما كان بالقرآن الكريم وما أُثر عن النبي صلى هللا عليه وسلم من األدعية الصحيحة هو تعريف ................  .13

 النذر   -د الذبح  -ج التمائم      -ب الُرقية الشرعية       -أ

ِذهِ  .14 ةً َواِحَدةً ( : المراد بكلمة )أمتكم( في قول هللا تعالى:) َوإِنَّ َهَٰ تُُكْم أُمَّ  أُمَّ

 قومكم   -د عشيرتكم  -ج دينكم      -ب أصلكم      -أ

 حد الزنا  .15

 جلدة 70   -د جلدة 80 -ج جلدة 90     -ب جلدة 100     -أ

 وقت قول اإلنسان ) َرِبِّ اْرِجعُوِن( يكون:  .16

 عند البعث   -د بعد الموت  -ج وقت االحتضار      -ب في حال الحياة والصحة      -أ

وِر فال أنساب بينهم يومئذ..(  بنفخة ............. .17  تُسمى النفخة المذكورة في قول هللا تعالى:)فَِإذَا نُِفَخ فِي الصُّ

 جميع ما سبق   -د البعث  -ج الموت      -ب الصعق      -أ

 ثبت حكم التغريب على الزاني البكر في  .18

 جميع ما سبق   -د القياس  -ج السنة      -ب القرآن      -أ

 يجب أن يُشِهد على القاذف شهوًدا عدُدهم: .19

 ستة   -د خمسة  -ج أربعة      -ب ثالثة      -أ

 في حد القذف يُجلد القاذف......... جلدة .20

 100  -د 90 -ج 80     -ب 70     -أ

 حد الثيب المحصن الزاني .21

 الرجم حتى الموت   -د جلده 80  -ج جلده 90     -ب جلده 100     -أ

 متى تقبل شهادة القاذف .22

 جميع ما سبق   -د عند اقامة الحد  -ج بعد التوبة      -ب قبل التوبة      -أ

 المراد بـ )تستأنسوا( في )َحتَّى تَْستَأْنُِسوا( : .23

 تنبسطوا   -د تَُسِلِّموا  -ج تستأذنوا      -ب تتعرفوا      -أ

 المراد بالجيوب : .24

 جميع ما سبق   -د فتحات الصدور  -ج أغطية الرؤوس      -ب أرجل النساء      -أ

 في سورة النور أرشد هللا جميع المخلوقات لعبادة عظيمة وهي : .25

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

 ختمت سورة الفرقان ببيان صفات: .26

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



 فضل سورتي البقرة وآل عمران أنهما: .27

 جميع ما سبق   -د براءة من النفاق  -ج منجية من عذاب القبر.      -ب تدافعان عن صاحبهما      -أ

 الصحابي الذي أمتاز بحسن الصوت هو ............... رضي هللا عنه .28

 عمر بن الخطاب  -د عثمان بن عفان  -ج أبو هريرة      -ب عبدهللا بن أبي مسعود      -أ

 عند قراءة القرآن وسماعه: ملسو هيلع هللا ىلص كان من هدي النبي .29

 جميع ما سبق   -د االستماع للقراءة واالنشغال بالعمل  -ج االستماع للقارئ والقراءة معه      -ب االستماع والخشوع والتدبر      -أ

 الجلوس في البيت وترك العمل في طلب الرزق يُعدِّ نوًعا من: .30

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

 من صور الكسب المباح للقضاء على الفقر والبطالة: .31

 جميع ما سبق   -د المتاجرة بآالت اللهو والغناء  -ج العمل سائق أجرة      -ب بيع األفالم الهابطة      -أ

 معنى الصدقة هو: .32

 جميع ما سبق   -د المال الذي زاد على حاجة اإلنسان  -ج المال الذي يُخرج تقربًا هلل  -ب المال الذي يتركه الميت لورثته   -أ

 حكم الكسب الحالل كما يستنتج من الحديث: .33

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

 حكم العدل لمن تولى مسؤولية كاألب، والمعلم. والحاكم: .34

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

 معنى َمنابَِر من نوٍر: .35

 جميع ما سبق   -د قباب وغرف مرتفعة  -ج كثبان من مسك      -ب أماِكُن في الَجنَِّة ُمرتَِفعة عالَية     -أ

 معنى كلمة زانه : .36

له وزينه      -أ له      -ب جمِّ  وعدله غيِّره   -د ونقصه عابه  -ج زاده وكمِّ

 الرفق ضد  .37

 الكسل   -د النجاح  -ج العنف      -ب العدل      -أ

 من اآلثارالتي تعودعلى من اتصف بالعنف: .38

 جميع ما سبق   -د نيل محبة الناس  -ج تيسير األمور والتغلب على الصعاب -ب الندم والحسرة في الدنيا واآلخرة  -أ

 من أمهات المؤمنين ومن أحب زوجات النبي صلى هللا عليه وسلم إليه توفي في حجرتها ودفن فيها هي الصحابية ............ رضي هللا عنها .39

 خديجة  -د أم سلمه -ج عائشة     -ب حفصة     -أ

 التي يحبها هللا ورسولهمن الصفات  .40

 جميع ما سبق   -د القوة مع الغضب  -ج الحلم واألناة      -ب السرعة واالستعجال      -أ

 الصحابي الذي قال عنه عمر بن الخطاب :"ذلك فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول" هو .................. رضي هللا عنه .41

 عمر بن الخطاب  -د عثمان بن عفان  -ج عبدهللا بن عباس      -ب عبدهللا بن أبي مسعود        -أ

 ضد كلمة األناة .42

 الندامة   -د العجلة   -ج الشهامة      -ب القوة       -أ

 من أمثلة ما يكون في معنى األكل ويعتبر من مفسدات الصيام .43

 جميع ما سبق   -د الدم اليسير  -ج السواك      -ب اإلبر المغذية      -أ

 من األمور التي ال تفسد الصيام: .44

 جميع ما سبق   -د الحجامة  -ج القي عمداُ       -ب استعمال الطيب      -أ

 من فعل أحد مفسدات الصيام ناسياُ، فصيامه : .45

 محرم  -د مكروه  -ج صحيح      -ب غير صحيح      -أ .46

 من شروط الفطر بالمفسدات .47

 جميع ما سبق   -د ان يكون ناسياً   -ج ان يكون جاهالً       -ب ان يكون عامداً       -أ

 يدل قوله تعالى)فمن كان مريضا  أو على سفر فعدة من أيام أخر( على : .48

 جميع ما سبق   -د فضل صيام رمضان  -ج وجوب صيام رمضان  -ب من يباح لهم الفطر في رمضان  -أ

 من مستحبات الصيام: .49

 جميع ما سبق   -د تعجيل السحور  -ج قضاء اليوم نائماً       -ب اإلكثار من العبادات      -أ

 حكم صيام يوم عيد الفطر: .50

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

 حكم صيام ست من شوال .51

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

 تكون في العشر ..............ليلة القدر من رمضان  .52



 

 فضل ليلة القدر وعظم مكانتها. على  ل من القرآن الكريميدلاذكر أ ( السؤال الثاني : 
 لَْيلَةُ اْلقَْدِر َخْير  ِمْن أَْلِف َشْهٍر ﴾. الدليل:  قال تعالى:﴿ 

 بركة السحور ؟السنة على ل من يدلاذكر ب ( 
 قول النبي ـ صل هللا عليه وسلم ـ) تسحروا فإن في السحور بركة(.

ِ صلى هللا عليه وسلم" ال تَقَدَُّموا َرَمَضاَن ِبَصْوِم يَْوٍم َعْن أَِبي (  ج ُ َعْنهُ ، قَاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ َوال يَْوَمْيِن إِال َرُجل  ُهَرْيَرةَ َرِضَي َّللاَّ

 َكاَن يَُصوُم َصْوًما فَْليَُصْمهُ " . استنتج من هذا الحديث حكمين شرعيين يتعلقان بالصيام قبل رمضان.
 يجوز تقديم رمضان بصيام يوم أو يومين.ال  .1

 يجوز صيام األيام التي يصومها اإلنسان عادة مثل يوم االثنين ويوم الخميس. .2

 َها (أ ( اذكر سبب نزول قول هللا تعالى:) ال تَْدُخلُوا بُيُوتًا َغْيَر بُيُوتُِكْم َحتَّى تَْستَأْنُِسوا َوتَُسِلُِّموا َعلَى أَْهلِ  السؤال الثالث :
 ن امرأة من األنصار قالت : إني أكون في بيتي على حاٍل ال أحب أن يراني عليها أحد، وإنه ال يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلكأ

 الحال، فكيف أصنع؟ فنزلت هذه اآلية

 عن الصحابي الجليل عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنه ينهما تعرف ب ( اكتب
عمرو بن العاص القرشي السهمي رضي هللا عنه كان غزيز العلم حمل عن النبي صلى هللا عليه وسلم علماً هو الصحابي الجليل عبدهللا بن 

 جماً 

 ج( ليلة القدر في العشر األواخر من رمضان ولكنها غير محددة في أي ليلة منها، فما الحكمة من عدم تحديدها؟
 .كثيراً، وفي إخفائها خيراً للمسلمينلكي يجتهد الناس في جميع أيام العشر، فيدركوا بذلك خيراً  

 السؤال الرابع : أ ( فسر قول هللا تعالى في ذم التحزب :) ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْيِهْم فَِرُحوَن(.
 أي كل حزب معجب برأيه زاعم أنه على الحق وغيره على الباطل

 ))أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس((.ملسو هيلع هللا ىلص : ب( على ماذا يدل قوله 
 يدل على أن البيع والشراء يجب أن يكون بصدق وأمانة.

ج( على ماذا يدل حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن النبي صلى هللا عليه وسلم )وقًتت ألهتل المدينتة ذو الحليفتة ، وألهتل الشتام 

 الُجحفة ، وألهل اليمن يلملم ..... ( 
 يدل على المواقيت المكانية

 
 للحصول على نسخة قابله للتعديل )ملف وورد(

 0593801679التواصل 

 جميع ما سبق   -د األواخر  -ج الوسطى      -ب األولى      -أ

 حكم االعتكاف .53

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

 قصد مكة المكرمة ، في وقت معين ، ألداء مناسك مخصوصة، هذا تعريف.....  .54

 االعتكاف   -د اإلحرام  -ج العمرة      -ب الحج      -أ

 فرض هللا تعالى على عباده المستطيعين حج بيت هللا الحرام وجعله أحد أركان : .55

 جميع ما سبق   -د اإلحسان  -ج اإليمان      -ب اإلسالم      -أ

 يحرم أهل جدة للحج أو العمرة من .56

 ذو الحليفة   -د يلملم  -ج الجحفة      -ب جدة      -أ

 الحج الزمانية هيمواقيت  .57

 جميع ما سبق   -د عشر من ذي الحجة  -ج ذو القعدة     -ب شوال     -أ

 نية الدخول في النسك هو معنى  ................ .58

 التكبير   -د التلبية  -ج اإلحرام      -ب الطواف      -أ

 عليه اإلحراممن كان سفره ألداء مناسك الحج أو العمرة عن طريق الطائرة ، فإنه يجب  .59

 عند وصوله مكة   -د وقت وصوله المطار  -ج إذا حاذى الميقات     -ب قبل صعود الطائرة      -أ

 إذا تلفظ الحاج بقوله ) اللهم لبيك عمرة ً ( فإنه ينوي الدخول في النسك : .60

ً       -ب مفرداً        -أ  جميع ما سبق   -د قارناً    -ج متمتعا
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 ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطاء أما العبارة اخلاطئة:السؤال األول: 
 اإلجابة العبارة م

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

  غير صحيح مفسدات الصيام ناسياُ، فصيامهمن فعل أحد   .2

  سنة حكم صيام يوم عيد الفطر  .3

  مفرداً  إذا تلفظ الحاج بقوله ) اللهم لبيك عمرة ً ( فإنه ينوي الدخول في النسك  .4

  السواك من أمثلة ما يكون في معنى األكل ويعتبر من مفسدات الصيام  .5

  اإلكثار من العبادات من مستحبات الصيام  .6

  الحلم واألناة من الصفات التي يحبها هللا ورسوله  .7

  استعمال الطيب من األمور التي ال تفسد الصيام  .8

  المال الذي يُخرج تقربًا هلل معنى الصدقة هو  .9

  نية الدخول في النسك اإلحرام هو   .10

 
 

 
 
 
 
 



 االجابة الصحيحة اخرت: الثانيالسؤال 
 حكم االستعانة باألموات .1

 شرك أكبر   -د شرك أصغر   -ج جائزة       -ب محرمة      -أ

 حكم االستعانة بصديق على قضاء دين .2

 شرك أكبر   -د شرك أصغر   -ج جائزة       -ب محرمة      -أ

 حكم االستعانة بصديق للغش في االختبارات .3

 شرك أكبر   -د شرك أصغر   -ج جائزة       -ب محرمة      -أ

 باهللحكم االستعانة  .4

 ليس مما سبق  -د عبادة وقربة    -ج جائزة       -ب محرمة      -أ

 طلب العون  من هللا تعالى في الحصول على المطلوب والنجاة من المكروه هو تعريف .................. .5

 النذر -د الذبح -ج االستعاذة     -ب االستعانة     -أ

 به إلى مكة ولو من غير الحاج والمعتمر يُسمى ...............ما يُذبح في الحج أو العمرة أو يُرسل  .6

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

 البقاء عند القبور وغيرها تعظيما لها أو طلبا للبركة من أصحابها ، هو تعريف لـ .......... .7

 سبقجميع ما   -د الطواف  -ج العكوف      -ب االعتكاف      -أ

 تكون الشفاعة يوم القيامة .8

 جميع ما سبق  -د الكفار  -ج العصاة     -ب ألهل التوحيد      -أ

 حكم تعليق شيء من القرآن .9

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

 حكم التمائم من القرآن الكريم .10

 شرك أصغر  -د شرك أكبر -ج ال تجوز     -ب جائزة     -أ

 حكم تعليق تميمة من غير القرآن واعتقاد أنها تدفع البالء بذاتها .11

 شرك أكبر     -د شرك أصغر   -ج كفر أكبر       -ب كفر أصغر      -أ

 ما يعلق في األعناق لدفع البالء يسمى .12

 جميع ما سبق   -د عقد اللؤلؤ  -ج التمائم     -ب السالسل      -أ

 ما كان بالقرآن الكريم وما أُثر عن النبي صلى هللا عليه وسلم من األدعية الصحيحة هو تعريف ................  .13

 النذر   -د الذبح  -ج التمائم      -ب الُرقية الشرعية       -أ

ِذهِ  .14 ةً َواِحَدةً ( : المراد بكلمة )أمتكم( في قول هللا تعالى:) َوإِنَّ َهَٰ تُُكْم أُمَّ  أُمَّ

 قومكم   -د عشيرتكم  -ج دينكم      -ب أصلكم      -أ

 حد الزنا  .15

 جلدة 70   -د جلدة 80 -ج جلدة 90     -ب جلدة 100     -أ



 

 

 وقت قول اإلنسان ) َرِبِّ اْرِجعُوِن( يكون:  .16

 عند البعث   -د بعد الموت  -ج وقت االحتضار      -ب في حال الحياة والصحة      -أ

وِر فال أنساب بينهم يومئذ..(  بنفخة ............. .17  تُسمى النفخة المذكورة في قول هللا تعالى:)فَِإذَا نُِفَخ فِي الصُّ

 جميع ما سبق   -د البعث  -ج الموت      -ب الصعق      -أ

 ثبت حكم التغريب على الزاني البكر في  .18

 جميع ما سبق   -د القياس  -ج السنة      -ب القرآن      -أ

 يجب أن يُشِهد على القاذف شهوًدا عدُدهم: .19

 ستة   -د خمسة  -ج أربعة      -ب ثالثة      -أ

 في حد القذف يُجلد القاذف......... جلدة .20

 100  -د 90 -ج 80     -ب 70     -أ

 حد الثيب المحصن الزاني .21

 الرجم حتى الموت   -د جلده 80  -ج جلده 90     -ب جلده 100     -أ

 متى تقبل شهادة القاذف .22

 جميع ما سبق   -د عند اقامة الحد  -ج بعد التوبة      -ب قبل التوبة      -أ

 المراد بـ )تستأنسوا( في )َحتَّى تَْستَأْنُِسوا( : .23

 تنبسطوا   -د تَُسِلِّموا  -ج تستأذنوا      -ب تتعرفوا      -أ

 المراد بالجيوب : .24

 جميع ما سبق   -د فتحات الصدور  -ج أغطية الرؤوس      -ب أرجل النساء      -أ

 في سورة النور أرشد هللا جميع المخلوقات لعبادة عظيمة وهي : .25

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

 ختمت سورة الفرقان ببيان صفات: .26

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

 فضل سورتي البقرة وآل عمران أنهما: .27

 جميع ما سبق   -د براءة من النفاق  -ج منجية من عذاب القبر.      -ب تدافعان عن صاحبهما      -أ

 الصحابي الذي أمتاز بحسن الصوت هو ............... رضي هللا عنه .28

 عمر بن الخطاب  -د عثمان بن عفان  -ج أبو هريرة      -ب عبدهللا بن أبي مسعود      -أ

 عند قراءة القرآن وسماعه: ملسو هيلع هللا ىلص كان من هدي النبي .29

 جميع ما سبق   -د االستماع للقراءة واالنشغال بالعمل  -ج االستماع للقارئ والقراءة معه      -ب االستماع والخشوع والتدبر      -أ

 الجلوس في البيت وترك العمل في طلب الرزق يُعدِّ نوًعا من: .30

 جميع ما سبق   -د االعتماد على النفس  -ج البطالة      -ب التوكل على هللا      -أ
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 خ مستحب والحاكمحكم العدل لمن تولى مسؤولية كاألب، والمعلم.   .1

 خ غير صحيح من فعل أحد مفسدات الصيام ناسياُ، فصيامه  .2

 خ سنة حكم صيام يوم عيد الفطر  .3

 خ مفرداً  إذا تلفظ الحاج بقوله ) اللهم لبيك عمرة ً ( فإنه ينوي الدخول في النسك  .4
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ُث بالحديِث ليُضحَك بِه القوَم فيكِذُب ويٌل لهُ ويٌل لهُ  ذلك فقال:) على ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد توعد   ( ويٌل للذي يحدِِّ
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  ا
 لسؤال الثان 

  االجابة الصحيحة اختر أ(

  

 أو السنة النبوية لكل مما يلي : استدل من  القرآن الكريمب( 

 تعالى وعظيم ُجرم َمن فعَل ذلك حتى استحق اللعنتحريم الذبح لغير هللا  -3

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

 آوى محدثا، ولعن هللا من غيَّر منار االرض".

 عبادةأن االعتكاف في بيوت هللا  -4

قَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى ۖ َوَعهِ  كَّعِ قال تعالى "َوإِْذ َجعَْلنَا اْلبَْيَت َمثَابَةً ِلِّلنَّاِس َوأَْمنًا َواتَِّخذُوا ِمن مَّ َرا بَْيتَِي ِللطَّائِِفيَن َواْلعَاِكِفيَن َوالرُّ ْدنَا إِلَٰى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل أَن َطِهِّ

 السُُّجوِد"

  عن ما يلي : أجب( ج

 اذكرهما ؟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 ينحديث المقدام رضي هللا عنه ب من خالل -7

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

 بالعمل والتكسب من عمل أيديهم.

 إذا أخذ أخوك الصغير منك كتابا كنت تقرأ فيه فما األسلوب األمثل في التعامل معه؟ -8

 اينبغي التحلي بالرفق في تعاملنا مع أهلنا وأصدقاءن

 في قول هللا تعالى :)ُكلُوا ِمَن الطَّيِِّبَاِت َواْعَملُوا َصاِلًحا ۖ(  استنبط العالقة بين أكل الحالل والعمل الصالح. -9

 أن أكل الحالل عون للعبد على العمل الصالح

ط إذا جاءه الموت وشاهد العذاب أن يُرد إلى الدنيا. استنبط من اآليات سبب طلبه العودة إ -11  لى الدنيا.يتمنى المفِرِّ

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

 حكم االستعانة باألموات .11

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

 يُذبح في الحج أو العمرة أو يُرسل به إلى مكة ولو من غير الحاج والمعتمر ما .12

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

 تكون الشفاعة يوم القيامة .13

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

 شيئ من القرآنحكم تعليق  .14
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 في سورة النور أرشد هللا جميع المخلوقات لعبادة عظيمة وهي : .15

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

 ختمت سورة الفرقان ببيان صفات: .16

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

 الجلوس في البيت وترك العمل في طلب الرزق يُعدِّ نوًعا من: .17

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

 حكم العدل لمن تولى مسؤولية كاألب، والمعلم. والحاكم: .18

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

 حكم صيام يوم عيد الفطر: .19

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

 حكم صيام ست من شوال .20

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

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

 

  مثالين فقط لكل ما يلي : اذكر ب( 

 القادر الحاضر فيما يقدر عليهالستعانة بالحي ا .3

 االستعانة بالمعلم على فهم الدرس،  االستعانة بصديق على قضاء الدَّين

 ؟ ألمور التي تفسد الصياما .4

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

 دم الحيض والنفاس ،

  : ))أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس((ملسو هيلع هللا ىلصاشرح بأسلوبك معنى قولهج( 

 يدل على أن البيع والشراء يجب أن يكون بصدق وأمانة.

 

 للحصول على نسخة قابله للتعديل )ملف وورد(

 0593801679التواصل 

 

 

 

 المجموعة ) أ ( م
الرقم 

 المناسب
 المجموعة ) ب (

 النسكنية الدخول في  5 سنه  .8

 حكم االستعانة بصديق للغش في االختبارات 4 استعمال الطيب  .9

 المال الذي يُخرج تقربًا هلل 3 الصدقة  .10

 من األمور التي ال تفسد الصيام 2 محرم  .11

 حكم االعتكاف 1 اإلحرام  .12

   مكروه  .13

   اإلبر المغذية  .14

9 

5 

2 

2 



 
 


