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موقع محتويات 



 

 

   هـ1444 الفصل الدراسي الثاني لعام  ) فترة  (  دراسات اإلسالمية ختبار الا

 

 

 

 /  أختاري اإلجابة الصحيحة  فيما يلي بوضع دائرة حولها ؟   األول:السؤال 

 

 لصاحبه.هللا  رال يغفأعظم الذنوب الذي  -1

 عقوق الوالدين  -جـ  الشرك   -ب الكذب   –أ 

 فإنه.مات وهو مشرك شرك أكبر  من  -2

يعذب في النار ثم يدخل   – ب مشيئة هللا   تحت –أ 

 الجنة 

 خالد مخلدا في النار   -جـ 

 . فقال؟عليكم الشرك األصغر فسئل عنه  ف ما أخا )أخوف قال الرسول صلى هللا عليه وسلم  – 3

       النفاق -جـ      الرياء -ب الكذب   –أ 

بأن لبعض األولياء أو الصالحين أو األئمة التصرف في الكون وتدبيره هو شرك   األعتقاد – 4

 .  ؟في

      العبادة -جـ  الربوبية -ب  األلوهية –أ 

 األلوهية.من أمثلة الشرك في  – 5

محبة أحد مثل   –أ 

 محبة هللا 

 أن غير هللا يدبر  اعتقاد -ب

         الكون 

             اعتقاد وجود خالق غير هللا  -جـ 

 الدنيا.عاقب هللا قارون في  -6

 طوفان  ال -جـ  الخسف  -ب الغرق  –أ 

   هو.المراد باليم الذي أمرت أم موسى بإلقائه فيه  -7

 األبيض المتوسط  البحر -جـ  نهر الفرات  –ب  نهر النيل  -أ

 : الطالبةاسم 
 ........................................................................................................ 

 

 .    ل متوسطأو : الصف
 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم     

 ................. إدارة التعليم 
 ......................  مدرسة:

 

 الدراسات اإلسالمية  : المادة
 متوسط أول  :  الصف
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 أنه. منزلة هامان من فرعون   -8

 وزيره   -جـ  خادمه   -ب   أخاه  -أ

 

 قوم.قارون من  كان  -9
 

موسى عليه   -أ

 السالم

 لوط عليه السالم  -جـ  عيسى عليه السالم  –ب 

 والباطنة.هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة  هما يحبجامع لكل  اسم -10
 

 الشكر   -جـ  الذكر  -ب العبادة   –أ 

 .على   هللا(  ليا رسوأنت وأمي  )بأبييدل قول معاذ بن جبل رضي هللا عنه  -11 

شدة حبه للرسول  -أ
 صلى هللا عليه وسلم  

 حسن الصوت بتالوة القرآن   - جـ حفظ األحاديث  كثرة -ب

 اآلخرة.من أثر الجليس السوء في  -12

 سوء الخلق   -جـ  الندم والحسرة   –ب  فعل المعاصي  –أ 

 ماعدا.كل أرض طاهرة تصح الصالة فيها  -13

 ظل األشجار  -جـ  الصحراء  –ب  المقبرة  –أ 

  الصالة.من أركان  -14

قول سبحان ربي   -أ
 األعلى 

 قول رب أغفر لي  -جـ  تكبيرة اإلحرام  –ب 

  من.جميع التكبيرات غير تكبيرة اإلحرام  -15

 واجبات الصالة   -جـ  أركان الصالة   –ب  شروط الصالة   –أ 

 

  
                 

 " األسئلة  انتهت    "               
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 السؤال األول : اختيار من متعدد :

 

 ٣ ٢ ١ العبارة 

اعتقاد أن الساحر يعلم  الربوبية : من أمثلة الشرك في توحيد -١
 الغيب  

محبة أحد أكثر 
 من هللا

 التوكل على غير هللا  

هيأ هللا األسباب لعودة موسى عليه السالم ألمه .دل  -٢
 على ذلك قوله تعالى:  

)و أوحينا إلى أم موسى أن 
 أرضعيه( 

)فالتقطه آل  
 فرعون(

)و حرمنا عليه المراضع  
 من قبل (

)أعلم األمة بالحالل و الحرام(: صحابي  جليل : -٣
 رضي هللا عنه: 

 عبدهللا بن مسعود معاذ بن جبل   ثوبان بن بجدد

 الخوف و المرض   البعد عن الكعبة في المسجد الحرام  : الصالة في  يسقط استقبال القبلة. في حال-٤

 لسهويأتي به ثم يسجد   يسجد لسهو يسقط عنه من نسي ركنا في الصالة فالحكم : -٥

 العلماء  األنبياء  هللا وحده   هداية التوفيق و اإللهام يملكها : -٦

 مصدر حزن   قرة عين   عدوا  كان موسى عليه السالم المراة فرعون :-٧

بيت في وسط   درجة الصائم القائم  )إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه……( أكملي : -٨
 الجنة

 يجري عليه عمله ورزقه 

 
 السؤال الثاني: صنفي األمور التالية في الصالة:  

  – دخول الوقت  – الجلسة بين السجدتين  – دعاء االستفتاح – قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة   – الركوع  – ) النية 
 جلسة التورك ( – التشهد األول 

 سنن واجبات  أركان  شروط 

    
 
 

 
 السؤال الثالث : مثلي لما يلي بمثال واحد : 

 حماية النبي صلى هللا عليه لتوحيد وسد طرقه:………………………………………….-١
 مساؤى األخالق:………………………………………………………………….. -٢
 مبطالت الصالة:………………………………………………………………….. -٣
 

 السؤال الرابع : حللي الحديث الشريف حسب المطلوب: 
 األشعري رضي هللا عنه قال:قال الرسول صلى هللا عليه : ) مثل الجليس الصالح ……………..(  عن أبي موسى 

 

 الجليس السوء  مجال المقارنة  الجليس الصالح

  التشبيه 

  أثره في الدنيا  

  أثره في اآلخرة 

 
 كانت عقوبة قارون…………………………….. -١:  السؤال الخامس : أكملي الفراغات

 التوحيد الذي ألجله أرسل الرسل هو توحيد………….-٢                                          
 

 السؤال السادس : زواجي بين النص الشرعي و موضوعه : 
 .                                                    ال ينفع مع الشرك عمل -١
 فضل هللا على عباده .  – ٢
 أثر الصحبة.  –  ٣
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الفصل الدراسي الثاني  – ( ١اختبار رقم ) -الصف األول متوسط – اختبار مادة الدراسات اإلسالمية 

 اسم الطالب/ة:………………………………………………..
 

 ١٥/ الدرجة: 

 النص الشرعي  الرقم

 )من جآء بالحسنة فله خير منها( 

 )المرء مع من أحب(  

 )فجعلناه هبآء منثورا( 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 اسم الطالبة:………………… 

 ( ٢اختبار رقم )
 مادة الدراسات اإلسالمية 

 ط متوس ولالصف األ
 

               /١٥ 
 

 
 ؟سف هللا بقارون األرضخعللي : -١
 

.……………………………………………………………………… 
 ؟ ( من شروط الصالة٢):عددي -٢
 

.……………………………………………………………………… 
 ؟  لهدايةما المقصود با-٣
 

……………………………………………………………………… 
 صححي ما تحته خط:   -٤
 (…………………….. ، و التلفظ بها بدعة  اللسانالنية محلها )
 
 ( التالية حسب الجدول:    الشرك في األلوهية –الشرك في الربوبية صنفي )-٥
 الخوف من غير هللا (  –اعتقاد أن أحد قادر على النفع والضر ) 

 الربوبية شرك  شرك األولوهية 

  

 
  مثلي لما يلي )مثال واحد(:-٦
 :……………………………………………….أسباب الهداية -١
 :………………………………صفات ذميمة نهى عنها النبي صلى هللا عليه وسلم -٢
 :……………………………….الشرك في الربوبية -٣
 :……………………………………………………….الذكر بعد الصالة  -٤
 :……………………………………………………أركان الصالة  -٥
 
 اختيار من متعدد: -٧
 : شبه النبي صلى هللا عليه وسلم الجليس الصالح -١
 ( النهر    –نافخ الكير   –حامل المسك ) 
 :من أي قوم كان قارون  -٢
 . عليهم السالم  ( من قوم عيسى -من قوم موسى  – من قوم إبراهيم ) 
 : من موانع الهداية -٣
 . (  اإلعجاب بالضالين  –العلم بالشريعة  –تالوة القرآن )
 :  من صور شرك األولوهية-٤
 اعتقاد أحد يعلم الغيب غير هللا (   –دعاء غير هللا -اعتقاد خالق مع هللا )
 :  من شروط الصالة -٥
 (. استقبال القبلة    –الجلوس لتشهد األول  – التسليم  )

 انتهت األسئ                                                                                
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