


 

 

 
 :  اخلاطئةامام العبارة  (    x( امام العبارة الصحيحة وعالمة )  √ضع عالمة ) السؤال األول: 

 
 

 )     (                         . يتولى ولي األمر أو من ينيبه معاقبة الساحر وفق أحكام الشريعة اإلسالمية  -1

 )     (                                     .    ( فتى موسى هو يوشع بن نون َوإِْذ قَاَل ُموَسٰى ِلفَتَاهُ قال تعالى )   -2

 )     (                                                .    من األمور التي تعين على االستقامة الصحبة الصالحة  -3

 )     (                                                                   .        اليمين اللغو ال يترتب عليها شيء   -4

 )     (                                    .( 75)   فاعلة مؤثرة في الكون كفر أكبرحكم االعتقاد بأن الكواكب  -5

 )     (                                    .       كلمة زكية أي غنية  ى( معن قَاَل أَقَتَْلَت نَْفًسا َزِكيَّةً قال تعالى )  -6

 (  )                                     .   هـ 57سنة   توفي الصحابي الجليل أبومسعود األنصاري    -7

 )     (                                   .يكون حكم الحنث مستحب إذا حلف على ترك مستحب أو فعل مكروه  -8

   (  )                حكم البحث في حسن الطالع وسوء الطالع مكروه .                                             -9

 (  )                الملك الذي ينفخ في الصور هو جبريل عليه السالم .                                         -10

 )    (                   النصح لوالة األمر يكون بإعانتهم وطاعتهم وعدم الخروج عليهم .                 -11

 (    )                                                                  النذر المطلق تجب فيه كفارة اليمين .       -12

 (    )                              من األسباب المعينة على تعظيم هللا التفكر في ملكوت هللا .                     -13

 )     (                       أخفى زكريا عليه السالم دعاءه ألنه أشد إخباتا وأبعد عن الرياء .               -14

 (    )                        من الطرق المؤدية للقتل وإراقة الدماء حمل السالح                               -15

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم 

 متوسطة 

 

 هـ1444/  7/     التاريخ :   

 دراسات إسالميةاملادة :      

  متوسط لثثا الصف :

  ساعتانالزمن :

  رقم اجللوس ..........................................................................................................اسم الطالب /  

 هـ1444 للعام الدراسي :  الدور األول الدراسي الثانيأسئلة اختبار الفصل 

 الدرجة

 رقمًا

 الدرجة 

 كتابة
 ......................... 

 درجة فقط

 التوقيع  اسم املراجع التوقيع  اسم املصحح
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 :   الرقم يف العامود ) أ ( مع ما يناسبه يف العمود ) ب ( ضع     -:الثالسؤال الث

 

 

 العمود ) ب (   العمود ) أ ( 

 أو الكعبة  كالحلف بغير هللا أو النبي   هانة الك(   1) 

  ةالعراف(   2) 
 يترك ما حلفعلى تركة أو   بأن يفعل ما حلف مخالفة اليمين وذلك 

 على فعله 

 األمور الخفية ادعاء معرفة   المنكر (   3) 

 االخبار عما يكون في المستقبل  اليمين الغموس (   4) 

 ه الشرع وحرمه وكرهه كل ما قبح  اليمين بغير هللا( 5 )

 ( الحنث في اليمين  6) 

 

 

 
 ) يتم ذكر إجابة واحدة (   ؟      التايل    اكمل الفراغ    -:رابعلسؤال الا

 
 ................. ..............................................:...................................... للنجوم فوائد منها    -1

 .......... .................................................من موجبات الغسل : ........................................  -2

 .......... .............................من األحداث التي حدثت عندما رافق موسى الخضر عليهما السالم : ........ -3

 أكمل الحديث التالي :.  •

.............. بالسالح فإنه ال يدري لعل  قال )) ال يشير أحدكم على   عن النبي  عن أبي هريرة  

 الشيطان ...................في يده فيقع في ....................... من ........................ (( 

 
 

 أ/ املادة :معلم                           مع متنياتي لكم بالتوفيق والسداد                                      انتهت األسئلة ..
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 :   مما يأتي :اخرت اإلجابة الصحيحة   نيالثاالسؤال 
 :   من أسباب اإللحاد  -1

 ال شيء مما سبق  -جـ            االستمرار على الطاعة   -ب             التعرض للشبهات  -أ

 

 :    المراد بالكتاب هنا  {مريم }َواْذُكْر فِي اْلِكتَابِ قال تعالى  -2

 اإلنجيل  -جـ                                التوراة  -ب                    القران الكريم -أ

 

 :    حبر األمة وترجمان القرآن هو الصحابي الجليل  -3

 عبدهللا بن مسعود  -جـ                           أبوهريرة  -ب              عبدهللا بن عباس –أ 

 

 :   حكم لبس الحرير للرجل عند الضرورة  -4

 كروه م  -جـ                                حرم م -ب                           جائز -أ

 

 : االستشفاع باهلل على خلقه  -5

   مستحب  -جـ                              مكروه   -ب                          محرم  -أ

 

 : ( أييمترونمعنى )  -6

   يتقاسمون -جـ                             يختصمون  -ب                     تنافسوني -أ

 

 :  معنى ) بطر الحق ( أي -7

 نصيحةال -جـ                       عدم قبول الحق  -ب                  قبول الحق -أ

 

 :    مأكول اللحمحكم االنتفاع بجلد الحيوان المذكى ذكاة شرعية من  -8

ً  -جـ                     جوز بدون دبغهي - ب            يجوز بعد دبغه  -أ  اليجوز مطلقا

 

 :   عندما أعتزل إبراهيم عليه السالم قومه هاجر إلى  -9

 مصر  -جـ                                    الشام  -ب                           مكة -ب 

 

 كأهناً أو عرافاً فسأله ولم يصدقه : حكم من آتى   -10

 شرك أصغر  -التقبل له صالة أربعين ليلة       ج –ب          كفر باهلل           -أ

 

 يكون الجهاد فرض عين في :   -11

   ثالث حاالت  –ج                               حالة واحدة –ب            حالتين           -أ

 

 بأنه :  تميم الداري   وصف عمر بن الخطاب   -12

 خير أهل المدينة  –أفقه أهل المدينة                   ج  –عابد اهل المدينة          ب   -أ

 

 :  من موضوعات سورة طه –  13

 

 عوة موسى لفرعون د  -قصة والدة عيسى             ج –قصة موسى والخضر        ب  -أ

 

 : حكم االغتسال بعد تغسيل الميت  -14

 مستحب  -ج     مكروه                         -ب       واجب                         -أ

 : االعتقاد أن هللا ينزل المطر لكن النجوم سبب في ذلك حكمه -15

 شرك أصغر  –ج         جائز                         -ب            شرك أكبر                –أ       
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