


 

 

:( أياو انعثارج انخطأ ×( أياو انعثارج انصحيحح وضع عاليح )  √انسؤال األول : ضع عاليح )   

 
 )          (   .                       اإلٌمان بالمدر ركن من أركان اإلٌمان الستة  .ٔ

 )          ( .انكفز األصغزنسثح اننعى إنى اننفس حزاو وهو ين  .ٕ

 )          (    .                الصبر حبس النفس على أشٌاء وعن أشٌاء .ٖ

 )          (                                                  .نسثح انحوادث إنى انذهز كفز ين عًم انجاههيح  .ٗ

 )          ( .حكم سب الرٌح حرام  .٘

 )          ( .هو خطاب ونداء للمؤمنٌن  ( ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوالال تعالى )  .ٙ

 )          ( . أمرنا المران بالنهى عن التفاخر باألحساب واألنساب والتنابز باأللماب .7

 )          ( .فً الكهف  ثالثمائة وتسع سنواتالكهف مكث أصحاب  .8

 )          ( . ومنها ظلم اإلنسان لنفسهأن الظلم أنواع  .9

 )          ( . عبدهللا بن عباس رضً هللا عنهما هو ابن عم النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص   .ٓٔ

 )          (  من الهجرة . ٙٙعبدهللا بن عمر رضً هللا عنهما مات بالعراق سنة  .ٔٔ

(    )       .خلك التواضع من األخالق السٌئة  .ٕٔ  

 )          ( من األطعمة الضارة بالبدن : الفواكه .ٖٔ

 )          ( . كل حٌوان خبٌث فهو مباح .ٗٔ

 )          ( . ٌجوز أكل الحٌوان الذي مات بسبب الصعك الكهربائً .٘ٔ

 )          ( . اء الحٌوانات األلٌفة مثل الخٌول ال ٌجوز التن .ٙٔ

   

 

 المصحح:  تولٌعه:  

  المراجع: تولٌعه: أربعون درجة ٓٗ

   ............................................................. رلم الجلوس ................اسم الطالب :

                                                                              

 

 انًًهكـح انعـزتيح انسعـوديح

 وسارج انتعهيى

 تـاإلدارج انعايح نهتعهيى 

  

  الدراسات االسالمٌة : المادة

   متوسط  ثالث الصف:

اعتانالزمن: س  

هـٗٗٗٔالتارٌخ:   /   /   
هـٗٗٗٔ الدراسًالعام  - األول الدور - ول اختبار الفصل الدراسً اال  

 

ٔٙ 



 

  الصحٌحة: ةالسؤال الثانً: اختر اإلجاب 

 :حكم إنكار المدر  .ٔ

 كفر. أ                            مباحب.  مكروهج. 

  . أسلم سنة سبع من الهجرة وهو أكثر الصحابة رواٌة للحدٌث :ٕ

          أ. أبو هرٌرة الدوسً           ب. عبدهللا بن مسعود  ج. أبو موسى األشعري 

 :استعمال ) لو ( فً جملة ) لو لم ٌسافر فالن ما مات ( استعمال  . ٖ

 محرمأ.  جائز ب. واجب ج.

 : ( اَفتَبٌََُّنو  )معنى كلمة  .ٗ

 تثبتواأ.  ألسطواب.  أصلحواج. 

 :من الحٌوانات التً أمرنا بمتلها   .٘

 النحلأ.   العمربب.  نملالج. 

 : ملسو هيلع هللا ىلص فمال ) اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة ( من الصحابً الذي دعا له النبً. ٙ

 معاوٌة بن أبً سفٌان أ.   أنس بن مالنب.  ج. عمر بن الخطاب 

 (:  تََّزاَورُ  معنى كلمة ).7

  متسع. أ تمٌلب.   تجادلج. 

 : من آداب الطعام  .8

 األكل بالٌسارأ.  التسمٌةب.  النفخ فً اإلناءج. 

 : توفٌت أم المؤمنٌن عائشة بنت أبو بكر الصدٌك رضً هللا عنهما سنة .9

 من الهجرة ٕ٘أ.  من الهجرة ٓٗب.  من الهجرة 7٘ج. 

 : حكم الصٌد  .ٓٔ

 محرم. أ مكروهب.  جائزج. 

 :فً  كونتالذكاة عن طرٌك النحر  .ٔٔ

 الخٌلأ.  الغنم ب. اإلبل  ج.

و وسكن البصرة وتوفً فٌهاكان صدٌما لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .ٕٔ  :  لدٌما

 أبو هرٌرة  أ. سعد بن معاذ  ب. عٌاض التمٌمً  ج.

 : ( بَاِخع  معنى كلمة ) . ٖٔ

 مستمٌم . أ عذابب.  مهلنج. 

 

ٖٔ 



  انسؤال انثانج: أجة عًا يهي :

 ؟  عرف المدر  .ٔ

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

 ؟ يتى كتة هللا انًقاديز .2

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

 ؟ عذد يزاتة انقذر .3

 ....................................................ب/...................................................................أ/

 .......................................................د/...............................................................ج/

 ؟ ( َونُمَِلّبُُهْم َذاَت اْلٌَِمٌِن َوَذاَت الِشَّمالِ ) لوله فً صحاب الكهف ألماذا كان هللا ٌملب  .4

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

 حكى انذكاج ؟ .5

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

 ؟حكى انصيذ في حذود انحزيين   .6

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

 ؟  االصل فً األطعمة واألشربةما  .7

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

 مثال على االطعمة النجسة  .8

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

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة

 

ي للجميع بالتوفيق والنجاح  معلم المادة : أ/ 
 

 ومع تمنيات

 

 

ٔٔ 


