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 ةالصحيحاإلجابة  تارياخ( 35لى )إ( 1الفقرات من ) 

1 
 يعتبر من :  وجود خالق مع هللااعتقاد 

 في الربوبية)د( الشرك  كفرأصغر)ج(  ك رشلا نود يصاعمل)ب( ا لبدعة العظيمة)أ( ا

2 
 :  يجب على المسلم أن يحذر من الوقوع في الشرك ويتجنب األسباب المؤدية إليه مثل

 )د( االستعانة باهلل )ج( بناء المساجد غير هللاسجود لال)ب(  لميت)أ( الصالة على ا

3 
 : العبد الذي أشرك باهلل تعالى ومات على الشرك

 النار  دخلي)د(  )ج( تكفر سيئاته )ب( يقبل عمله  )أ( يتوب هللا عليه

4 
 :قروا بتوحيد امة مشركي العرب أأخبر هللا تعالى بأن ع

 الصفات )د( األسماء )ج( لوهيةاأل )ب( الربوبية)أ( 

5 
 :ربوبيةلحكم الشرك في ا

 بدعة )د(  أكبر كفر )ج(  شرك أصغر)ب(  شرك أكبر )أ( 

6 

 :لما فيه من وذلك افتراء عظيم بأنه الشرك تعالى هللا وصف

 ظلم لنفس( )د المحرماتفعل )ج(  )ب( تضليل الناس صرف العبادة لغير هللا)أ( 

7 
 : حذّر كل نبّي من األنبياء أمته من الشرك لخوفهم من

 اإلخالص فيه )د( فيه الوقوع)ج(  اجتنابه وتركه )ب(  هل دايقناال)أ( 

8 

ْرَك لَُظْلٌم َعِظيٌم( ِ ۖ إِنَّ الش ِ  ، تدّل اآلية على قال تعالى: )َيا بُنَيَّ ََل تُْشِرْك بِاَّللَّ

ك ألنه من  التحذير من الشر)أ( 
  ظم الذنوبعأ

مات على الشرك  من )ب( 
 دخل النار 

 يف عوقولاب سفنلظلم ا)ج( 

 ك رشلا
معه  أّن الشرك ال ينفع )د(

 العمل الصالح 

9 
 :حرم هللا تعالى المرضعات على موسى عليه السالم ليكون ذلك سبباً لـ

 مه  عودته إلى أ  )د(  كثرة الفساد )ج(  الوحيتلقي  )ب( قتل الناس)أ( 

10 
 فرح البطر واألشر من أنواع الفرح:

 المحمود )د( لمباح )ج( ا المذموم )ب(  الجائز )أ( 

11 
 :( نوع السؤال هناَوََل يُْسأَُل َعْن ذُنُوبِِهُم اْلُمْجِرُمونَ ) قال تعالى

 عتاب  )د( تعجب  )ج( توبيخ  )ب( تقريع  )أ(

12 
 :هللا أعطاهباب واكتمال القوة الش رحلةليه السالم مسيدنا موسى عوصول  عند

 تهاد واالج ( الجد)د  والعلم  ةالحكم)ج(     الصالبة في الرأي )ب(  لملك االقوة و )أ(

13 

 اوحاه هللا ألُم موسى عليه السالم نوع الوحي الذي
 

  لها يم هللاتكل )د( الرؤيا الصادقة  )ج(  النفث في الروح )ب( أ( اإللهام واإلعالم )
 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم

 لتعليم بمحافظة جدةل اإلدارة العامة

 مدرسة البيان النموذجية

  الثانيالفصل الدراسي بنك األسئلة 

 هـ 1444للعام الدراسي 

 

 دين المادة

 المتوسطة   المرحلة
 األول   الصف
 معلمات الدين المعلمة 
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14 

 المراد باليّم الذي أمر هللا تعالى أُم موسى عليه السالم بإلقائه فيه:

 نهر الفرات )د(   نهر األمازون )ج(  نهر النيل )ب(  نهر دجله )أ( 

15 
 :اسم زوجة فرعون

 أم سلمه   )د(  آسية بنت مزاحم ()ج خديجة بنت خويلد )ب(  مريم بنت عمران )أ(

16 
 :نبي هللان من عشيرة قاروكان 

 نوح عليه السالم )د(  آدام عليه السالم  )ج(  موسى عليه السالم  )ب(  عيسى عليه السالم  )أ( 

17 
 زوجل أم موسى عليه السالم ب.ع هللاأمر 

 الصالح   تربيته على)د(  ألقائه في النهر  )ج( عليمه أمر الدين ت )ب( احتضان ابنها  )أ(

18 

 هوعن ..: ه الرسول عليه السالم إَل من الوحي وهو دليل لصدق نبوته الخبريعلم بي َلقصص خبر غيفي سورة ال

 )د( سليمان عليه السالم  )ج( لوط عليه السالم ه السالم ليع موسى)ب(  عليه السالم صالح )أ( 

19 

 ى"َل تكلني إلى نفسي طرفة عين" دليل عل: دعائه  كان من

 االعتماد على القوة)د(  ج( اإلحسان إلى الناس) االستعانة باهلل )ب( مسألة الناس)أ( 

20 
 الجليس الصالح بحامل المسك  الفائدة من تشبيه النبي 

 سعة الرزق)د(  حصول النفع( ج) قّوة البدن)ب(  زيادة العمر ( )أ

21 

 دت أذكار ما بعد الصالة، ومنهاد  تع

ذكرك عني على  )اللهم أ )أ(
 وشكرك ..(

ّم أموت باسمك الله) (ب)
 حيا(وأ

)الحمد هلل الذي أطعمني هذا  (ج)
 الطعام ...( 

)أصبحنا وأصبح  د()
 الملك هلل( 

22 

( على بيانيستفاد من قوله   : )الَمْرُء َمَع َمْن أََحب 

 أثر الصحبة )د(  أهمية األذكار( ج) ة الذنوبراكف)ب(  معاملة الناس )أ( 

23 
 السالم(ومنك  للهم أنت السالميسن للمسلم أن يقول )ا

 بعد الوضوء)د(  ج( عند اإلفطار) بعد الصالة )ب( عند النوم)أ( 

24 
 أثر الجليس الصالح في الدنيا

 ح والسروررفإظهار ال)د(  دخول الجنة( ج) كره الناس له)ب(  السمعة الطيبة)أ( 

25 
 ـ :ه تعريف لكتابامده وتالوة مح يله والثناء عليه بجميعلهيحه وتتمجيد هللا وتقديسه وتسب

 اإليمان )د(  ذكرال( ج) لتوبةا)ب(  العبادة)أ( 
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26 

 تسقط استقبال القبلة في حالة:

 المرض  د() الخوف )ج( )ب( الصالة  السفر  )أ(

27 
 يدرك وقت الصالة بإدراك  

 أربع ركعات  )د( ت ثالث ركعا )ج( )ب( ركعتان  ركعة )أ( 

28 

 :فة تصف لون البشرة خفي البسمحكم الصالة ب

 سنة)د(  ال يجوز  )ج( مباح  )ب( جائز )أ( 

29 

 ة من الحدث بالوضوء أو الغسل من:الطهار

 شروط الصالة   )د( واجبات الصالة )ج(  ة السنن الص )ب( أركان الصالة )أ( 

30 
 :األماكن التي َل تصح الصالة فيها

 الحدائق)د(  الصحراء )ج( وت البي)ب(  المقابر )أ( 

31 

 ( يستدل به أن تأخير الصالة من:ن َصاَلتِِهْم َساهُونَ الَِّذيَن هُْم عَ  َفَوْيٌل ل ِْلُمَصل ِيَن قال تعالى)

 األمور المنتشرة )د( كبائر الذنوب ()ج األفعال القبيحة )ب( صغائر الذنوب )أ(

32 
 :صالةلمر وقت س إلى مغيب الشفق األحمن غروب الشم

 المغرب)د(  العصر)ج(  لظهرا )ب( الفجر  أ()

33 

 قائما، فإن لم تستطع فقاعًدا..."يستدل به على ركن :قال صلى هللا عليه وسلم" صل  

 ركوعال)أ(  

 

 التسليم)د(  القيام مع القدرة)ج(  تقبال القبلةاس )ب(

34 

 صالة من األركان القولية في ال

 الطمأنينة د( ) الركوع (ج) قراءة الفاتحة  (ب) ( السجود)أ

35 

 عند القيام للصالة  فظ بالنيةالتلحكم 

   واجب )د(   مكروه ( )ج  بدعة )ب(   جائز)أ( 
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 المقالياألول السؤال             

 وضحي كال مما يلي:  -أ

 كيف يكون اجتناب الشرك. (1

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

 وع الشرك في هذه األمة. معرفتنا بوق  الفائدة من (2

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

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

 وحاه هللا ألم موسى عليه السالمنوع الوحي الذي أ (3

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

 ا يلي:أجيبي عن كل مم :مقاليالالثاتي السؤال 

 .الجليس السوء بنافخ الكير بي شب ه الن عللي -أ

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

 في الدنيا واآلخرة.آثار جليس السوء ن من عددي اثني-ب

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

 . ما الذي يستحب قوله إذا أحب المؤمن أخاه المؤمنوضحي:  -ج

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

 الصالة.عددي بعض األركان الفعلية في دـ 

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

 عريف.العبادة والذكر من حيث التقارني بين  -د

 الذكر                        العبادة                           

  

 

 ح وجليس السوءالصالالجليس  :دللي من السنة النبوية المطهرة على  -هـ    

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

.......................................................................................................................................................................  .. 
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  مما يلي:دليالا لكالا  هاتي-و

 قراءة الفاتحة ركن من أركان الصالة -1

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

 وبتأخير الصالة عن وقتها كبيرة من كبائر الذن -2

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

 صدق وعد هللا تعالى ألم موسى عليه وسلم -3

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

ِرًغۖا إِن َكاَدۡت لَتُۡبِدي بِهِ ۡصبََح فَُؤاُد أُم ِ َوأَ فسري اآلية )-ز
 (ۡلُمۡؤِمنِينَ ٱبَۡطنَا َعَلٰى َقۡلبَِها ِلتَُكوَن ِمَن َلۡوََلٓ أَن رَّ  ۦُموَسٰى َفٰ

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

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