


  
  

 
)درجة ٢٠:              (اختيار من متعدد: السؤال األول  

  
  ٣  ٢  ١  السؤال

  :من األسماء المشتركة التي يجوز التسمي بها -١
  

ان سلط(
  )السالطين

 امرأةوقالت (  )ملك الملوك(
  )العزيز

  :أي أنها ). و األسماء الحسنى(-٢
  

 غاية الكمال
  مالالجو

  يجب التعبد بها  حصورةغير م

  :إلى شرع هللا نتائج التحاكممن -٣
  

  طبقية المجتمع  االستعباد  تحقيق العدل

  : ي طاعةه). طاعة الوالدين والزوج (-٤
  

  شركية  مقيدة  مطلقة

  :من حسن الظن با في وعيده للكفار أنه  -٥
  

  سيخذلهم  نهمسيمك  سينصرهم

  :كان موقف السحرة من معجزات موسى عليه السالم -٦
  

فلنأتينك بسحر (  )خروا سجدا(  )فكذب و أبي(
  )مثله

  :السماءاآليات الكونية في من -٧
  

  )فجاجا سبال(  )رواسي(  )محفوظا سقفا(

من األسباب المعينة في الدعوة من قصة موسى عليه -٨
  :هارونالسالم و 

  

  الدعاء و الذكر  القوة  المال و الجاة

  ):وجعلنا في األرض رواسي أن تميد بكم (-٩
  :معنى تميد

  ثبت ت  تستقر   تتحرك

  نوع من اللباس   نوع من الطعام   الطيورنوع من   :وهو ) بالمن (امتن هللا على بني إسرائيل  - ١٠
  

دعا له النبي صلى –صحابي جليل رضي هللا عنه  -١١ 
  :هللا عليه وسلم بكثرة المال و الولد

  

عبد هللا بن 
  مسعود 

موسى  أبو
  األشعري

  مالك  أنس بن

فجاء في .مدح األنبياء عليهم السالم بفضل التكسب - ١٢
  ..) .أن زكريا كان ( : الحديث 

  راعيًا   تاجرا  نجارا

  :وهو حق . لها أعظم الحقوق ) األم  ( - ١٣
  

  حسن العشرة  البر  التربية اإلحسان

  :عقوبة شارب المسكر كما جاء في الحديث - ١٤
  

  خبالطينة ال  الدرك األسفل  في ضحضاح

فشرط ). بورك لهما في بيعها : ( في الحديث  - ١٥
  :التجارة الرابحة

  التحايل   الكتمان  الصدق

يجب ترك   :من األحكام الخاصة بالمستحاضة - ١٦
  ةالصال

يحرم مس 
  المصحف

  تصوم و تصلي

). بيان آداب األكل والشرب (خصائص التشريع  من- ١٧
  :يدل على 

  ربانية المصدر  الشمول  الثبات

  :حال النظر . يستثنى من تحريم النظر  - ١٨
  

  الخطبة  االختالس  التجسس

  :االستئذان لها جب األماكن التي ي- ١٩
  

  المدرسة  الحدائق  الغرف 

و فيها تعاون أباحت الشريعة اإلسالمية كل معاملة  - ٢٠
  :مصلحة للمسلم مثل 

  

  الربا  العارية  االحتكار

 
 
 

  
 ﷽  

  ١٤٤٣- لثالفصل الدراسي الثا-اإلسالميةمادة الدراسات -متوسط  ثالثالصف ال-اختبار نهاية الفصل
 -٣عدد األوراق   -٣عدد األسئلة - ساعتان:الزمن 

١ 



 
:                                                      السؤال  الثاني  

  
  

  )درجات ٦( :المناسبة زاوجي بين الموضوع و اآلية   - أ
  
  .الزارعة عمل آخروي- ١
  .يجب األخذ باألسباب مع التوكل - ٢
  .الطاعة الشركية- ٣
  .م التقليد الخاطئذ- ٤
  .ئص التشريع التوسط و االعتدالمن خصا- ٥
  .الشريعة اإلسالمية ربانية المصدر  - ٦
  
  الموضوع المناسب   نص الشرعي ال

    .)مبين لقد كنتم أنتم و آباؤكم في ضالل (- ١

    .)طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقةفأكل منه (- ٢

    .)فتلك عبادتهم.ماأحل هللا و يحلون ما حرم هللا أليس يحرمون ( - ٣

    ).إياكم و الغلو (- ٤

    .)الكتابإنا أنزلنا إليك (- ٥

    ).نعم عباد هللا تداووا(- ٦

  
  
  

 )درجات ٤: (له عليه السالم بين المعجزة و النبي الذي كانت  زاوجي  - ب
  

  )       إبراهيم عليه السالم  -داوود عليه  السالم-عليه السالمسليمان  –موسى عليه السالم ( 
  
قلنا يا نار كوني بردا و (

  )سالما
  

ومن الشياطين من يغوصون (
  )له

الجبال يسبحن (
  )والطير

فألقاها فإذا هي حية (
  )تسعى

  
  

      

  
  
  
  
  
  
  
  

٢ 

١٠ 
 درجات



  
  

  :السؤال الثالث   
  

 ).       درجات ٥:( ضعي المصطلح المناسب أمام المعني المناسب   - أ
  
 

األمن من مكر   أزري  الخيار
  هللا 

.       المسكر  جذاذا

  
  
  

  المعنى   المصطلح

  .إصراره على معاصيه استدراج العاصي بالنعم مع  

  .قوي به ظهري  

  .حطاما متكسرة  

  .العقل كل ما أذهب   

  .فرصة التروي في إمضاء البيع أو فسخه  

  
  

  
  )درجات ٥) : (مثال واحد فقط(مثلي للمسائل التالية   - ب

  
  المثال  المسألة 

  .………………………………………  .رفع الحرج في العبادة-١

    .خصال الفطرة-٢

    .تنوع العبادات -٣

    .لطاعة المحرمة ا-٤

    .ر هللا محرم اسم معبد لغي -٥

 انتهت األسئلة  ٣

 ١٠ 
 درجات



  
 



  : حولها دائره بوضع يلي فيما الصحيحة اإلجابة اختاري: األول السؤال
  

   ٤  ٣  ٢  ١  السؤال
بأسماء التسمي حكم -١

هللا ( اختص هللا بها مثل 
  ):الرب  –

  مستحب  جائز  مكروه   محرم

دم فاسد يخرج من   -٢
يكون غالبا رحم المرأه 

  :من سبع إلى ست أيام 

  الحمل  االستحاضه  الحيض  النفاس

حسن الظن  أسبابمن -٣
  :با تعالى 

 أسماءمعرفة 
  هللا وصفاته 

  الخوف الشديد  قلة اليقين   ضعف االيمان

من سوء الظن عند -٤
  :قلة المال  

السعي في 
  طلب الرزق 

  واالجتهاد  العمل   الصبر    والخوف القلق

يستثنى من تحريم :  -٥
  :، النظر في حال النظر 

حب   االختالس  التجسس
  االستكشاف 

  الخطبه

التي  األماكنمن ( -٦
  : يجب االستئذان لها 

صالة   الحدائق  المدرسة  الغرف الخاصه
  االجتماعات 

عدد مرات االستئذان  -٧
:  

  خمس مرات    سبع مرات  ثالث مرات  مرتان

من ثمرات بر   -٨
  :الوالدين في الدنيا  

رضا هللا ورضا   التعب 
  الوالدين

  المشقه  عدم االرتياح 

: صحابي جليل -٦: -٩
دعا له النبي صلى هللا 

عليه وسلم بكثره المال 
  : والولد

عبدهللا بن 
  مسعود 

سلمة بن   عمر بن الخطاب 
  االكوع

ابي سعيد 
  الخدري

قال صلى هللا عليه   -١٠
ان احب اسمائكم ( وسلم 

  ) :الى هللا 

عبدهللا   دمحم وحمد
  دالهاديوعب

عبدالعزيز 
  وعبد القوي  

و عبدالقادر 
  عبدالصمد

 

  
 حبالهم فإذا ( -١١ 

 ) إليهم يخيل وعصيهم
  : رعونف سحر نوع

   المحبه  الصرف  التأثير  التخييل



 عليهم األنبياء مدح -١٢
 التكسب بفضل السالم

 ان : الحديث في فجاء
  : كان السالم عليه زكريا

  خياط   طبيبًا  نجارا    حداد 

 االستهزاء صور من -١٣
  : بالدين

 السخريه    الكذب  الخمر شرب
 بشعائر

  الدين

  الصاله ترك

 األسماء تعبيد يحرم -١٤
  : مثل : تعالى هللا لغير

   عبدالرؤوف  النبي عبد  عبدالصمد  عبدالمصور

 موضوعات من -١٥
  :األنبياء سورة

 عن الحديث
  الجنه

 الناس غفلة
 يوم عن

  القيامه

 الوعيد
 الشديد
   للكفار

 تفصيل
   العبادات

 الطاعه امثلة من -١٦
  :المقيده

 طاعة  هللا طاعة
  الرسول

 طاعة
  المشركين

 ولي طاعة
   االمر

 سوء أسباب من -١٧
  : تعالى بالله الظن

 الصبر قوة 
  والتحمل

 بالله الجهل
  تعالى

 االستقامه
 دين على

   اإلسالم

 هللا حب
  ورسوله

 بالدين االستهزاء -١٨
  : صفات من

  المنافقين   األطفال  المؤمنين  النساء 

 الى المرسل النبي -١٩
  : فرعون الطاغيه

  نوح  موسى  ابراهيم  عيسى

 فيه تحيض سن أقل -٢٠
  : المرأه

   سنه عشرون  سنه ٥٠  سنتان   سنين تسع

  
 :الثاني السؤال

 : المناسب المكان في المناسب المصطلح ضعي: أ



الطاعة –التحكيم الى شرع هللا –سوء الظن با _ ربانية المصدر  حسن الظن با(
 )رفع الحرج –المطلقة 

  المصطلح 
  

  التعريف 

  
  

  
  التي تحصل له  األموران يظن االنسان با شًرا في امر من 

  
  

  
جميل االعتقاد با تعالى وبسرعه وبحسن تدبيره وتوقع الخير من عنده 

.  
  
  

  
  هللا ورسوله وتعني االستجابة واالنقياد ألمر هللا تعالى طاعة

  
  

  
 .مشقة زائدة عن المعتاد على المكلف عدم إتيان الشريعه بما فيه 

  
  

  
، وان يرجع إليه عند ان يجعل شرع هللا حكًما في شؤون الحياة كلها 

  . النزاع والتخاصم 
  
 :يلي مما لكل المناسب الحكم اذكري: ب
 ) واجب –مباح– أكبر كفر– الذنوب كبائر منو حرام(

  الحكم  الدليل
   هللا مكر من االمن

  تعالى با الظن حسن

   بالدين االستهزاء

 
 :  يناسبها بما اآلتية الفراغات اكمل:ج
 عليها حث التي العبادات تنوع من:١

  . …………………و…………………عباداتالشرع
  . …………………… و ……………………  الزوجه حقوق من:٢
  
  

 : الثالث السؤال



  . )ب( العمود في يناسبها بما)أ( العمود في الكلمات زواجي: أ
  

    
  

  )ب(عامود     )أ(  عامود 

  نوع من الطيور     الناسأحق   ١

  تضطرب وتتحرك     الهرم  ٢

  رجعوا     نكسوا   ٣

  الشيخوخه    تميد   ٤

  أوالهم     السلوى  ٥

      نافلة   ٦

 
 صلى( هللا رسول إلى رجل جاء(( :قال عنه هللا رضى هريرة أبى عن: ب

 صحابتي؟ بحسن الناس أحق من ..هللا رسول يا :فقال )وسلم عليه هللا
 :قال ..أمك :قال ..من؟ ثم :قال ..أمك :قال ..من؟ ثم :قال ..أمك :قال
  ) أبوك :قال ..من؟ ثم
 : الجدول في المطلوب حسب هريرة ابو بالراوي تعريفًا أذكري- ١

  : ونسبه اسمه

 من فضالً 
  : ئلهفضا

 

  : وفاته

 
  : الحديث من واحدة فائده اذكري- ٢

……………………………………………………………………
…………………  

  
  


