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 :  التي تمثل البديل الصحيح فيما يلياختاري اإلجابة ( 32) إلى( 1في الفقرات من )

111          

 :التطير بـمنها  صور التطير متعددة

 شهر رمضان  (د) كلمة يا ناجح سماع ( جـ) مةالغراب والبو (ب) الشخص المبتسم  (أ)

2 
 :   كفارة التطير وهي في القلب فعلى المؤمن أن يقول  وقع التطير  ذا 

 وال خيرك إال خير ال اللهم(أ)

 طيرك  إال طير

هَ  الَ  )َللّاه ( ب)   اْلَحي   ههوَ   إِالّ  إِلََٰ

   اْلقَي ومه(

 ال وبحمدك اللهم سبحانك( جـ)

 أنت   إال إله

 أعوذ )قل( د)

  من الفلق برب

 خلق(  ما شر
3 

 : التطير بأمور متعددة منها الج عي

 تعليق التمائم )د(  التردد وأخذ الحذر )جـ(  التوكل على للا قوة )ب(  عدم الخروج من المنزل)أ( 

4 
 بالمرئيات  والمسموعات واأليام والشهور المراد به   ؤم التشا

 التوكل  الرقى   التطير   الفأل  

5 

 المقصود بالفأل هو : 

  التيسير( د) واالكتئاب  الحزن( جـ) الطيبة الكلمة( ب) والتطير  التشاؤم( أ)

 والسهولة

6 
 تعد صالة االستخارة قبل الشروع في األمر من: 

)د( الرقية  عالج التطير ( )ج السنن الرواتب )ب(  الصلوات المفروضة  )أ( 

 الشرعية

7 
 لما فيه من المحاسن المتعددة منها :  للفألدعى اإلسالم 

الى   يؤدي( د) الشرك  في  يوقع( جـ) للا  عقاب من الخوف( ب)    باهلل الظن حسن( أ)

 التوهم

8 

 خرين ويلحق بهم المشقة فإن للا : ال الذي يوقع اإلضرار ب

يجعله في )د(   على وجهه  ه )جـ( يسحب )ب(التقبل شهادتة )أ(يوقع به الضرر والمشقة 

االسفل من  الدرك 

 النار 

 9 
 إلى : ه الحذر من الشح ألنه يقود صاحبيجب 

 )د( البذل والكرم  )ج( اإلحسان لآلخرين   )ب( سفك الدماء  )أ(  رد المظالم  

10 

 صور الظلم في الجسد  متعددة منها  االعتداء بـ 

االتهام في  سرقة المال  السخرية واالستهزاء   بالضرب والقتل  

 العرض 

11 
 بـ حذر اإلسالم من الظلم وجعل جزائه 

 الفرح والسرور   النور التام   الراحة واالستقرار  يوم القيا مة  في  ظلمات ال

 

 

 

 المملكة العربية السعودية 

 التعليم وزارة 

حافظة مبالعامة اإلدارة 
 جدة 

 البيان النموذجية 

 )تعليم عام( 

 األولى الفترة بنك  – لثالثاالفصل الدراسي 

 هـ 1443 الدراسي لعام

 دراسات اسالمية      المادة 

 المتوسط المرحلة

 متوسط ثاني  الصف

 4من 1



 

 

           

12 
 صفات عباد الرحمن متعددة منها أنهم يمشون على األرض بـ

 تمايل  ( د) غرور ( ج) تكبر   (ب) سكينة  ( أ)

13 
َهانًايهراد بـ)مهانًا( في قوله تعالى "  " َويَۡخلهۡد فِيِهۦ مه

ا  ويكرهوا )أ( يمكروا   )د( رجوعاا وثباتاا   )ج( يسرفوا ويبذروا )ب( ذليًلا حقيرا

14 
 ال تقتل النفس التي حرم للا قتلها إال

 )د( بهوى النفس   )ج( بالحكم الشرعي )ب( بالمعصية والذنب )أ( بالتعدي على الحقوق 

15 
 يكون االنفاق من األموال بـ 

 )د( الخوف من الناس   )ج( باإلسراف والتبذير بالتوسط واالعتدال)ب(  )أ( أداء الصدقة 

16 

 أعظم أسباب دخول الجنة لعباد الرحمن بعد رحمة للا  

 همتهم العالية( د) صبرهم على الطاعة ( ج) حفظهم للقرآن  (ب) قوة أبدانهم( أ)

17 

 قوله تعالى تعددت صفات عباد الرحمن منها اإلعراض عن اللغو والية الدالة 

ٗما" ( أ) ٗدا َوقَِيَٰ َوٱلَِّذيَن اَل َيۡشَهُدوَن "  (ب) "َوٱلَِّذيَن َيِبيتُوَن ِلَرب ِِهۡم ُسجَّ

ورَ   " ٱلزُّ

واْ ِكَراٗما " ( ج) واْ بِٱللَّۡغِو َمرُّ َواَل يَۡقتُلُوَن ٱلنَّۡفَس ٱلَّتِي  " ( د) " َوإِذَا َمرُّ

َم   " إاِلَّ بِٱۡلَحق ِ  ٱّلّله َحرَّ

18 
 :     بصالح الدعاء يكثرون أنهم الرحمن عباد صفات

 .واآلخرة الدنيا( د) .والذرية األزواج( ج) .والمجتمع الحال( ب)                             القلب ( أ)  

 

19 
 :من  العمرة في الطواف المعتمر يبدأ

   الكعبة باب( د)  الركنين بين( ج)  االسود الحجر( ب)   اليماني الركن( أ)

20 

ً مه  يكون للمعتمر أن يسن  في ضطبعا

 األشواط الثًلثة( ب) الطواف  من األول الشوط (أ)

 الطواف  من األولى

 الطواف من شوطين( د) الطواف أشواط  جميع( ج)

21 
 منها متعددة اإلحرام محظورات

 النعلين لبس (د) والرداء  اإلزار لبس (ج) األظافر تقليم (ب) والتنظف االغتسال(أ)

22 

 فإنه الطواف  من المعتمر انتهى إذا

ا  يسرع ( أ)   خلف ركعتين يصلي( ب) السعي  الى متوجها

 إبراهيم مقام

 الحرم  من يخرج( د) ه شعر يقصر وأ يحلق( ج)

23 
 منها  متعددة العمرة أركان

 الجمار رمي( د) االحرام( ج) التقصير وأ الحلق(ب) الميقات من االحرام( أ)

 4من 2



      
 اإلجابة  ورقة في ظللي ثم الثاني العمود في مدلوالتها مع األول العمود في األدلة بين زاوجي( 7( إلى ) 1في الفقرات من )       

 مدلوالتها   األدلة

ِ فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ ى )قال تعال (1)  ( َوَمن َيتَعَدَّ ُحُدوَد َّللاَّ

 

 

 رد األذى بالمعروف من صفات عباد الرحمن   )أ( 

 من ترك ركن من أركان العمرة لم تتم عمرته )ب(  (َوإِذَا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َسََلًماقال تعالى) (2)

ا َوُمقَاًماقال تعالى ) (3)  منازل الجنة عباد الرحمن يثابون بصبرهم اعلى  )ج(  (   إِنََّها َساَءْت ُمْستَقَرًّ

ئَِك يُْجَزْوَن اْلغُْرفَةَ بَِما َصبَُروا َويُلَقَّْوَن )قال تعالى (4) أُولََٰ

  )فِيَها تَِحيَّةً َوَسََلًما

   من صفات عباد الرحمن التوسط في االنفاق )د( 

ِ  قال تعالى :) (5) وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ لِِلَّ  تغطية فتحات صدورهن يجب على النساء  ()هـ  ( َوأَتِمُّ

فَا َواْلَمْرَوةَ ِمن َشعَائِِر ّللاَِّ )قال تعالى (6)  جهنم شر قرار وإقامة   )و(  إِنَّ الصَّ

َوالَِّذيَن إِذَا أَنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن  ((7)

ِلَك قََواًما  ذََٰ

 لظلم يكون بارتكاب المحرماتا )ز( 

 صفة عبادة العمرة  السعي  من  )ح(  

 
 
 
ي عىل ال           سئلة التالية أجيب 

 محظورات اإلحرام  عددي-1                  
       
 

      .................................................... ........................................     ....................................... 
 
 
 صفات عباد الرحمن التي ذكرت في سورة الفرقان -   
 

..................       .........................      .................................      .......................... .................... 
 
 
 
َم  ٱّللِّ َوٱلَِّذيَن اَل يَۡدُعوَن َمَع اآلية التالية" ) فسري-2   ا َءاَخَر َواَل يَۡقتُلُوَن ٱلنَّۡفَس ٱلَّتِي َحرَّ ها ِلَك يَۡلَق   ٱّلّله إِلََٰ ِ َواَل َيۡزنُوَنَۚ َوَمن يَۡفعَۡل ذََٰ إاِلَّ بِٱۡلَحق 

 ( أَثَاٗما
 

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

............................................................................................................................. .................. 
 
 
 عللي -3   
     
 ال يتوقف المحرم للدعاء والذكر بعد الشوط السابع     
 

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

 عباد الرحمن يثابون أعلى منازل الجنة        
 

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



 
 
 
 
 كًلُ مما يلي  ما حكم-4  
 
 ترك أحد أركان العمرة       .........................................................................................     
 
 ترك أحد واجبات العمرة     .............................................................................................     
 

 الفأل ...............................................................................................................              
 
 
 كًل مما يلي وضحي -5  
 

 ما تختص به المرأة في العمرة     
 

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

 كبائر الذنوب التي يجتنبها عباد الرحمن      
 

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

 أنواع الظلم  
............................................................................................................................. .................

 ..... 
 

 تطير البديل الشرعي لل
............................................................................................................................. ................. 

 
 عًلج الطيرة   

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

 كفارة الطيرة 
............................................................................................................................. ........... 

 
 الحكمة من مشروعية الفأل  

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

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول ودالالتها  في العمود الثاني .( زاوجي بين اليات في العمود 7( الى ) 1في الفقرات من )        

 

    

 مدلوالتها   األدلة

 4من  3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمنياتي لكن بالتوفيق 

 الهمة العالية ليكونوا أئمة في الخير-أ  (قُۡل َما يَۡعَبُؤاْ بُِكۡم َرب ِي ) قال تعالى-1

ِلٗحا فَإِنَّهُۥ َيتُوُب إِلَى )قال تعالى -2     (َمتَاٗبا ٱّللِّ َوَمن تَاَب َوَعِمَل َصَٰ

 أهون شيء على هللا تعالىالخلق -ب   -3

 -ج  -4

 الندم على المعصية سبب للعمل الصالح -د  قال تعالى  -5

ُروا إِذَا َوالَِّذينَ )قال تعالى -6 وا لَمْ  َرب ِِهمْ  بِآيَاتِ  ذُك ِ  َعلَْيَها يَِخرُّ

ا  ( َوُعْميَاناا ُصمًّ

 االستجابة للوعظ إذا تليت آيات هللا تعالى عليهم -هـ 

ا ِلْلُمتَِّقينَ  َواْجعَْلنَا﴿قال تعالى -7    ﴾إَِماما

الذين ال -ز    ينتفع بها  للمتعظين وال  آيات وعبر  العقوبات  أن هذه 

 يؤمنون

 4من  4



 

 

 

 



 :اإلجابة الصحيحة  ري( اختا02( الى )1في الفقرات من )

1 

 ه:بـ  تعالى يرادأن يطلب شخص من أحد شيئاً متوسالً باهلل

 إجابة من سأل باهلل   )د( هللا   األقسام على ()ج السؤال باهلل   )ب( الحلف باهلل   )أ(

2 
 لم:صفة يمين الرسول صلى هللا عليه وس

 أقسم بجالل هللا  )د(  العظيم أقسم باهلل ()ج أقسم بعظمة هللا  )ب( ال ومقلب القلوب  )أ(

3 

 :منعاذة من استعاذ باهلل لما في ذلك الحكمة من ا

 إسقاط الحقوق  )د( مدح الناس وثنائهم  )ج( تعظيم هللا تعالى  )ب( ادعاء علم الغيب  )أ(

4 
 يجب على المسلم أن يصدق في جميع كالمه والكذب في اليمين تسمى 

 المكرراليمين  )د( اللغو في اليمين  ()ج صادقة اليمين ال )ب( اليمين الغموس  )أ(

5 

 :ما ليس فيه فإنه يكون قد جمع بينفي آخر بذا تكلم اإلنسان إ

   البهتان والسخرية)د( البهتان والنميمة)ج(   الغيبة والبهتان)ب(   الغيبة والنميمة( )أ

6 
 :ا في قطع أواصر المحبةوأسرعهتعتبر من أشد اآلفات في اإلفساد والتفرقة بين األصحاب 

 الصدق  )د(  لبهتان )ج( ا لنميمة)ب( ا الغيبة )أ( 

7 
 :مداخل الشيطان لإلنسان كثيرة ومن أعظمها

 النوم  )د( العمل )ج(  ذكر هللا)ب(  الغضب)أ( 

8 

 

 يبدأ األنبياء في دعوتهم باألهم من دين هللا وهو:

 نشر المحبة واأللفة )د( ترك المحرمات )ج( وتوحيده تقوى هللا )ب( األخالق الفاضلة  )أ(

9 

 

 : هيالعقوبة التي أنزلها هللا على قوم نوح 

 الحرق  )د( الغرق  )ج( الريح   )ب( الصيحة   )أ(

 :البطش والعلو على الخلق من أفعالالقسوة وشدة  10

 المحسنين  )د( المقسطين  )ج( الظالمين  )ب( المؤمنين  )أ(

 :على فعل قوم لوط عليه السالم هي ار المترتبةاألث 11

 عبادة االشجار )د( موافقته للفطرة  )ج( فناء بني آدم )ب( فعل الطاعات   )أ(

 السعودية  العربية المملكة

 التعليم وزارة

 جدة بمحافظة للتعليم العامة اإلدارة

 النموذجية البيان مدرسة

 الفترة الثانية– الثالثالفصل الدراسي 

 هـ1443 الدراسي لعاما

 

 الدراسات اإلسالمية  المادة

 المتوسطة المرحلة

 ثاني متوسط لصفا

 6من  1



 

12 

 :وجل قوم لوط لفعلتهم القبيحة بـ عاقب هللا عز

 الغرق )د( مطروا بالحجارة)ج(  ريح صرصًرا  )ب( الحر الشديد )أ(

 

13 

 :جتمع وذلك ألنهمالشعراء لهم أهمية بالم

 تسليه للناس )د( يؤثرون في االقتصاد )ج( قاده في الخير أو الشر    )ب( يأخذون المال من الناس )أ(

 

14 

 :الثامن اليوم في للحاج يشرع

 الظهر صالتي بين يجمع(ج)  الشعر حلق (ب)   الهدي ذبح (أ)

 والعصر

 التلبية من اإلكثار(د)

 

15 

 :ومنها متعددة النحر يوم في الحاج على تجب التي األعمال

  رمي الجمار الثالث (د)  العقبة جمرة رمي (ج)  بمزدلفة المبيت (ب)   الوقوف بوادي عرنة (أ)

 

16 

 :التحلل األول في الحج يحصل بفعل اثنين مما يلي

  حلقالو العقبة جمرة رمي (أ)

                             تقصيرال وأ

  والوقوف االفاضة طواف (ب)

 بعرفة

 وطواف الهدي نحر (د) الثالث الجمار رمي (ج)

 االفاضة 
 

17 

 يصلي الحجاج ظهر هذا اليوم الثامن في:

 المدينة المنورة)د(  منى )ج( المسجد الحرام )ب(  عرفة  )أ(

 

18 

 :الوقوف بجبل عرفة ركن من أركان

 الصالة)د(  العمرة )ج( الحج  )ب(  الزكاة )أ(

 

19 

 لى المساء أو الليل ليخّف الزحام:خير رمي جمرة العقبة إحكم تأ

 مكروه)د(  يجوز )ج( مستحب)ب(  محرم )أ(

 

20 

 :يذهب الحجاج من عرفة إلى مزدلفة من بعد

أن يصير ظل  كل شيء  )د(  غروب الشمس ليوم عرفة  )ج( عصر يوم عرفة )ب(  صالة الظهر )أ(

 مثله
 

  

 6من  2



 

 الثاني العمود في مدلوالتها مع األول العمود في األدلة بين زاوجي( 8( إلى )1في الفقرات من )

 مدلوالتها  األدلة

 بعض على  بعضها قدم فإن العيد يوم أعمال ترتيب السنة )أ(  (( َوإِذَا بََطْشتُْم بََطْشتُْم َجبَّاِرينَ )قال تعالى  (1)

 .بأس فال

 .بدونه الحج   يصح ركن من أركان الحج ال بعرفة الوقوف )ب(  (ودٌ أَََل تَتَّقُونَ إِذْ قَاَل لَُهْم أَُخوهُْم هُ )قال تعالى ) (2)

َ َوأَِطيعُونِ قال تعالى) (3)  على المسلم أن يتجنب الحلف بغير أسماء هللا وصفاته )ج(   (فَٱتَّقُواْ ٱَّللَّ

َواَل يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا ۚ أَيُِحبُّ أََحُدُكْم   قال تعالى (4) 

 ۚ يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا فََكِرْهتُُموهُ  أَن

  من صفات عباد الرحمن التوسط في اَلنفاق )د( 

  قبل جاء فمن  عرفة الحج: "وسلم عليه هللا صل قال (5)

 " .حجه  تم فقد جمع ليلة من الفجر صالة

 القوة والقسوة من افعال الظالمين ()هـ 

 على المسلم أن يبدأ باألهم في دعوته  )و(  ( الٍف َمِهينٍ َوال تُِطْع ُكلَّ حَ ) قال تعالى 6) )

 ان هللا تعالى يبعث الرسل من اقوامهم وليسوا اجانب عنهم )ز(  (ۚ َواْحفَُظوا أَْيَماَنُكمْ  :)قال تعالى  (7)

وقفت هاهنا وعرفة ُكلها  قال صلى هللا عليه وسلم ) (8)

 موقف(

 سلميع الرجمن كذب برسول فقد كذب ب خ() 

 شيء عن سئل ما :وسلم عليه هللا صلى النبي أن (9)

 . حرج وال افعل :قال  إال اليوم هذا  في أخر وال قدم

 عرفة ُكلها موقف للحجاج )ذ( 

 تعتبر من أكثر أفات اللسان ووصفها هللا بابشع الصور  )ن(  

  على المسلم أن يتجنب اإلكثار من األيمان)ي(  

 

 ةأجيبي عن األسئلة التالي

 :مناسبة بكلمات التالية العبارات ليماك-أ 

 عرفة كلها موقف إال وادي ............................. -1

 يصلي الحجاج في يوم عرفة الظهر والعصر.................و................. -2

 بعد االنتهاء من الطواف يتجه الحجاج إلى .......................... -3

 انزلها هللا بقوم عاد هي .......................  العقوبة التي--4

 سكن قوم لوط في ......................................... -5

 كفرهم باهلل ................. اقبح ما كان يفعل قوم لوط بعد -6

 كالً مما يأتيعددي -ب

 .........................................  و................................   .  و  أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة   .......................   -1

 .........................................    و............................       .............................  و ما يشرع أثناء الوقوف بعرفة   ...-2

............................... ........ و..............................        و حجة............................  أعمال اليوم الثامن من ذي ال-3
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 كالُ مما يلي ما حكم-ج
 
 الوقوف بعرفة   ..................................................... -1
 
 .......................... تأخير الرمي إلى المساء حتى يخف الزحام....... -2
 
 ...............................................إعاذة من استعاذ باهلل -3
 
 السؤال باهلل .........................................................-4
 
 إجابة من سأل باهلل .............................................. -5
 
 
 مما يليكال وضحي -د
 

 بعرفة للوقوف المستحب الوقت-1

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

 : األول التحلل به يحصل ما-2

............................................................................................................................... ..................... 
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 معنى الوقوف بعرفة-3

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

 اآلثار المترتبة على فعل قوم لوط عليه السالم. -4

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

 على الحجاج من قبل بالدنا المملكة العربية السعودية  أبرز الخدمات المبذولة للتسهيل-6

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

 مساوئ اإلكثار من األيمان -7

.................................................................................................................................................. .. 
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 .ثار المترتبة على النميمة اآل-10
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   م إال رسول واحدهيه السالم المرسلين ولم يرسل الي كذب قوم هو د عل-1

....................................... ........................................................................................................................... 
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 :الينبمثمثلي لكل مما يلي -ز

 الحلف باهلل تعالى . 

....... ........................................................................................................................ 
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 :اإلجابة الصحيحة  ( اختاري 29  ( الى )1الفقرات من ) في           

1 

 هذا يدل على أن:  قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه:)ألن أحلف باهلل كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً(

حسنة الصدق أعظم من  )ب( إثم الكذب أعظم من الشرك )أ(

 التوحيد

أثم الشرك أعظم من أثم   ()ج

 الكذب 

إثم الكذب أهون من  ()د

 الشرك 

2 
   قال سعيد:) وحياتي( فإن كفارة قوله أن يبادر بقول: 

 أستغفر للا العظيم )د( ال إله إال للا ()ج إياك نعبد وإياك نستعين )ب( ال حول وال قوة إال باهلل)أ(

4 

 يكون الحلف بغير هللا شركاً أكبر إذا:

صاحبه تعظيم المحلوف ()ج لكذب في اليمينتعمد ا)ب( اعتاد اللسان على النطق به)أ(

 به

لم يصدق من حلف له  )د(

 باهلل

5 
 :مثل الظاهر للسبب الفضل نسبونيو   الخالق الناس ينسى النقمة واندفاع النعمة وجود عند

  لمات لوال للا ثم الطبيب ()ج لهلكنا  السائق ثم للا لوال )ب( لوال فالن لحصل كذا   )أ(

 دسع

 علٌينا للا كاتبر من هذا )د(

6 
 :قولي أن األكمل ةر والعبا عنه  يمنهً  وشئت هللا شاء ما

 وشاء فالن  للا شاء ما )د( فشئت  للا شاء ما ()ج شئت  ثم للا شاء ما )ب( شئت  أو للا شاء ما )أ(

7 
 ى تحريم قول: ( تدل اآلية علتَْعلَُمونَ  َوأَنتُمْ  أَنَداًدا لِّلَّ  تَْجعَلُوا فَلَ قال هللا تعالى:)

 ما شاء للا ثم شاء فالن )د( لوال للا وفالن ()ج والذي نفسي بيده  )ب( وللا ال يهدي للا فالن )أ(

8 
 : متعددة منها آداب الدعاء الواجبة قبل الدعاء 

 رفع اليدين مكشوفتين )د( إخالص هلل وحده   ()ج استقبال القبلة  )ب( الطهارة  )أ(

 

9 

 

 الدعاء باألعمال الصالحة مثل قول أسألك: يجوز التوسل في 

 بكرمك الذرية الطيبة  )د( برحمتك أن تدخلني الجنة  ()ج بجودك أن ترزقني )ب( رحمنيت ببري بوالدي أن )أ(

 

10 

 : ناك أمور تمنع إجابة الدعاء منهاه

 أوقات االجابةتحري )د( التوسع في أكل الحالل ()ج االستعجال في الدعاء  )ب( الدعاء وقت السفر  )أ(

 السعودية العربية  المملكة 

 التعليم  وزارة

 جدة  بمحافظة للتعليم العامة اإلدارة

 النموذجية البيان مدرسة

 بنك الفترة الثالثة   -الثالث الفصل الدراسي 

 هـ1443 الدراسي لعاما

 

 الدراسات اإلسلمية  المادة 

 المتوسطة المرحلة

 ثاني متوسط الصف

 اسم الطالبة

 5 من  1



 

 

11 

 : نام أوقات اإلجابة وتحريها ومنهايستحب للداعي أغت

بين العصر والمغرب يوم )أ(

 ثنين اال

 شروق الشمس  عند د() بعد صالة الظهر   ()ج ل اللي من األخير الثلث)ب(

 : ليه وسلمعد من كبائر الذنوب التي أخبر عنها النبي صلى هللا ع ت   12

   كثرة السؤال)د(    القيل والقال)ج(  عقوق الوالدين )ب(    معدم رد السال)أ( 

 حرم االسلم الخلوة بالمرأة األجنبية ألنه يؤدي إلى: 13

 شهادة الزور. )د( فاحشة الزنا ()ج اإلشراك باهلل. )ب( األمعقوق  )أ(

 : اسببً سوء الظن واالتهام بغير دليل  14

 وقوع في الظلم ل )د( سرعة البديهة والذكاء. ل ()ج التقدم.لنجاح و)ب(  زيادة الثقة بالنفس.ل )أ(

 النجوى المحرمة تسبب مفاسد عظيمة منها: 15

       كثرة األكل والشرب  )د(         سوء الخاتمة ()ج إدخال الحزن على النفس. )ب( خرين  لأل اإلحسان )أ(

 

12 

 تعددت أركان الحّج ومنها: 

 المبيت بمنى  (د) رمي الجمار (ج) طواف الوداع (ب) اإلحرام (أ)

 

13 

 حكم ذبح األضحية تقربًا إلى هللا: 

 جائزة  (د) سنة مؤكدة  (ج) مكروه  (ب)  واجب (أ)

 

14 

 وقت ذبح العقيقة للمولود في اليوم:

 األول  (د) الخامس (ج) السابع (ب)  العاشر (أ)

 

15 

 ذبح بهيمة األنعام تقربًا هلل تعالى مصطلح يراد به:

 الزكاة  (د)   الصدقة (ج)  األضحية (ب)  العقيقة (أ)

 

16 

 من ترك واجبًا من واجبات الحّج يلزمه أن:

 يذبح شاة للفقراء (د)   ثالثة أيام في الحج   يصوم (ج)  نسكه إلتمام يبادر (ب)  يتوب إلى للا (أ)

 

17 

 :الرمي في  تقع التي المخالفات من يعد

  فعة د السبع الجمار رمي (أ)

 واحدة

  حصيات سبع رمي (ب)

 متتابعات 

  حصاه كل مع اليد رفع (ج)

 أكبر للا: قائال

  دون  الجمار لرمي التقدم (د)

 عنف  أو شدة

 5 من  2



 

18 

 يستحب للحاج في اليوم الحادي عشر وما بعده من أيام التشريق الثلثة:

الوقوف بعرفة إلى غروب   (أ)

 الشمس

كثرة ذكر للا بالتسبيح  (د) التلبية االكثار من (ج) المبيت في مزدلفة (ب)

 والتحميد والتهليل 
 

19 

 :كلهما أن والقران التمتع نسك بين الشبه أوجه

لفظ التلبية عند اإلحرام   (ج) الهدي  عليه يجب (ب)  واحدة مرة ويسعى يطوف (أ)

 بهما واحد 

 واحدة  مرة يحرم (د)

 

20 

 : نأ يلزمه فإنه بعرفة الوقوف فاته حاج

 يطعم ستة مساكين  (د)   أيام عشرة يصوم (ج)  نسكه إلتمام يبادر (ب)   بعمرة يتحلل (أ)

 

21 

 : الطواف أثناء الحاج فيها   يقع التي المخالفات من يعد

  العلمين بين الرمل (أ)

 األخضرين

 الجمار  حصى سلغ(د) بالنية النطق (ج) األسود الحجر  إلى االشارة (ب)

 

22 

 حانه وتعالى وال يمكن ان يكون من كهانه الشياطين النهم: القرآن من عند هللا سب

عاهدوا النبي صلى للا  )ج( حجبوا عن سماعه )ب( ليس لديهم القدرة السمعية )أ(

 عليه وسلم بعدم أستراقه 

 يخافون تقليد القران)د(

 

23 

ًها َءاَخَر فَتَُكوَن مه  ّلَله ٱفاََل تَۡدعُ َمَع ) تعالىيستفاد من قوله   (َن ٱۡلُمعَذَبهينَ إهلََٰ

دين األنبياء عليهم السالم  )ب( الخشوع هو لب الصالة )أ(

 واحد

التوبة تمحو ما قبلها من  )د( الشرك باهلل سبب للعقوبة )ج(

 السيئات 
 

24 

 الواجب البدء بالدعوة لألقارب ألن:

شغلوا بالعمل وطلب  ين )د( على الناسيضيقوا  )ج( يشعروا بطول الحياة )ب( حقهم أعظم وأوجب )أ(

 المال 
 

25 

 حذر هللا تعالى من التطفيف في المكيال ألنه:

 انشغال عن ذكر للا )د( سبب للعدل )ج( سوء خاتمة   )ب( أعظم الذنوب واخطرها )أ(

 

26 

 تعددت خصائص القرآن الكريم ومنها: 

 آياته تحذير فقط  )د( نزله اسرافيل عليه السالم  )ج( ُمتعبد بتالوته  )ب( خاص بالعرب فقط )أ(

 

27 

 اسلوب األنبياء في بيان فضل هللا على اقوامهم بـ:

 إقامة الحجج عليهم  )د( التعالي على قومهم )ج( القوة في البطش )ب( التذكير بنعم للا   )أ(

 

28 

 ول اآلية: ( كان فعل الرسول صلى هللا عليه وسلم عند نزَوأَنّذْر َعّشيَرتََك اأْلَْقَربّينَ قال تعالى ) 

 استشاره عمه ابو طالب )د( المماطلة والنظر )ج( المسارعة لدعوه قومه  )ب( اللجوء الى أهل الخبرة )أ(

 

29 

 : التي أنزلها هللا على قوم شعيب هيالعقوبة 

 الحر  الشديد  )د( الغرق  )ج( الريح   )ب( الصيحة   )أ(
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 الثاني  العمود في مدلوالتها مع األول العمود في األدلة بين زاوجي(  8( إلى )1في الفقرات من )

 مدلوالتها   األدلة

 فضل عشر من ذي الحجة  )أ(  ( َواْذُكُروا َّللَاَ فهي أَيَاٍم َمْعُدوَداتٍ قال تعالى ) (1)

ُرونَ )قال تعالى  (2) ن قَۡرَيٍة إهاَل لََها ُمنذه   له استشعار المسلم بمراقبه للا )ب(  ( َوَمآ أَۡهلَۡكنَا مه

ُموا اْلبَائهَس اْلفَقهيرَ ) قال تعالى (3) ْنَها َوأَْطعه  يستحب كثرة ذكر هللا في أيام التشريق)ج(   (فَُكلُوا مه

يمه  (قال تعالى (4)  يزه الَرحه ي َيَراَك  الَذه  *  َوتََوَكْل َعلَى اْلعَزه

يَن تَقُومُ  ينَ  * حه ده   )َوتَقَلُّبََك فهي الَساجه

 ال يعذب أحدًا حتى يقيم عليه الحجة بأن حكمة هللا وعدله  )د( 

ه  تَْجعَلُوا فاََل ):قال تعالى (5) َ   في التعظيم باهلل تعالى يوقع في الشركمساواة المحلوف به  ()هـ  تَْعلَُموَن( َوأَنتُمْ  أَنَداًدا ّلله

َن   ٱلِلَّ فاََل تَۡدعُ َمَع ) قال تعالى 6) ) ًها َءاَخَر فَتَُكوَن مه إهلََٰ

 ( ٱۡلُمعَذَبهينَ 

 االلفاظ الشركية محرمة وهي من الشرك األصغر   )و( 

ما من أيام العمل الصالح  ): وسلم عليه هللا صل قال (7)

 ( فيها أحب إلى للا عز وجل من هذه األيام

 ما يشرع في لحوم األضاحي )ز( 

  من حلف بغير للا فقد)قال صلى هللا عليه وسلم  (8)

 (شرك أ

 الشرك باهلل سبب في وقوع العقوبة )خ(  

 عرفة ُكلها موقف للحجاج)ذ(   

 

 أجيبي عن األسئلة التالية

 لي  اكم-أ

 مناسبة بكلمات التالية العبارات-1  

 ما يشرع في عشر ذي الحجة ..........................و..................  

 ها...............................و..................... نالتسمية حق  للمولود وم

 يقال لمن رزق بمولود جديد................................. 

 في عشر ذي الحجة نوعان.........................و............................ التكبير المشروع 

 بما يناسبها فيما يأتي األحاديث -2

عن عمار بن ياسر رضي للا عنهما قال : قد دعوت بدعوات سمعتهن من رسول للا صلى للا عليه وسلم : ) اللهم بعلمك -1
لحياة خيًرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيًرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب علمت ا الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما

  ينفذ وأسالك قرة عين ال والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيًما ال
لنظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة ا 

 (.....................................................مضلة ة فتن ضراء مضرة وال

 

 رسول للا قال   ) اال أنبئكم بأكبر الكبائر ثالثًا قالوا بلى ياقال النبي صلى للا عليه وسلم : :عن أبي بكرة رضي للا عنه قال-2

   .................................(................................ :عقوق الوالدين وجلس وكان متكئًا فقالاإلشراك باهلل و

 

  )............................)إذا ُكْنتُْم ثاَلثَةً، فال يَتَناَجى اثنانه  قال النبي :دللا بن مسعود رضي للا عنه قال عن عب--3
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