


 
 السؤال األول : اختيار من متعدد :

 

 ٣ ٢ ١ العبارة 

تجوز االستعانة بالحي القادر ويمثل ذلك  -١
 االستعانة :

بصديق لفهم  
 الدرس 

بالغائب في شفاء  
 المريض 

باألموات لطلب  
 الرزق

 ذبائح شركية  ذبائح مباحة  ذبائح مشروعة : أسمائهمالذبح تقربا لألولياء بذكر -٢

(.معنى ما تحته  زبرا)فتقطعوا أمرهم بينهم  -٣
 خط:

 موحدين  أحزابا  شريعة واحدة

حال الكافر يوم   االستئذان آداب  صفات المؤمنين  من موضوعات سورة النور  :  -٤
 القيامة 

 النواس بن سمعان  عبدهللا بن مسعود المقدام بن يكرب  صحابي جليل كان حريصا على طلب العلم: -٥

ورد فضل سورتين تحاجان عن صاحبها يوم  -٦
 القيامة هما: 

البقرة و آل  
  عمران

اإلخالص و  المعوذتان
 الكافرون

اإلطعام عن كل يوم  من يباح لهم الفطر مع -٧
 مسكين: 

مريض ال يرجى   المرضع
 شفاؤه

 فاقد الوعي  

 أيام التشريق  ست شوال  عاشوراء  ما يحرم صومه من األيام تطوعا : -٨

 
 :  رتبي مراحل نزول المطر كما ورد في سورة النور السؤال الثاني: 

 ) ثم يجعله ركاما ( – ) هللا يزجي سحابا (  – )فترى الودق يخرج من خالله (  – ) ثم يؤلف بينه ( 

 المرحلة الرابعة   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

)فترى الودق يخرج من   )ثم يجعله ركاما(  )ثم يؤلف بينه( )يزجي سحابا(
 خالله(

 
 

 
 السؤال الثالث : مثلي لما يلي بمثال واحد : 

 المؤمنين .  – المالئكة   – القرآن   – األنبياء :الشفعاء يوم القيامة -١
 أوالد األخوان و األخوات . -األخ -االبن  -الزوج :محارم المرأة في سورة النور  -٢
 طباعة األوراق. – األسر المنتجة -الرعي -الزراعة الصناعة  :صور الكسب باليد  -٣
  -المغذيات  – الشرب -األكل   مفسدات الصيام:-٤
 

 السؤال الرابع : حللي الحديث الشريف حسب المطلوب: 
  اليد السفلى( اليد العليا خير من : ) وسلم قال الرسول صلى هللا عليه   حكيم بن حزام رضي هللا عنه عن عن 

 

 القناعة   ا معنى االستغناء؟  م يد المنفق المعطي   ما المقصود باليد العليا ؟

 يعفه هللا ما ثمرة العفة؟ يد السائل  ما المقصود باليد السفلى؟

 يغنه هللا من فضله  ما ثمرة االستغناء؟ و األوالد و األقارب  األهل  من األولى عند تقديم الصدقة؟ 

 إطعام الطعام   – العلم   – المال  مثلي لصدقة التطوع؟  ترك سؤال الناس   ما معنى العفة؟  

 
 عتكاف……اال لزوم المسجد للعبادة يسمى: -١:  السؤال الخامس : أكملي الفراغات

 ..السحور …… من مستحبات الصيام تأخير-٢                                          
 السؤال السادس : زواجي بين النص الشرعي و موضوعه : 

 .                                                     تحريم الغش و التدليس -١
 شروط الشفاعة.  – ٢
 فتنة االستدراج.-٣

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الفصل الدراسي الثاني –  (٢رقم ) مراجعة -متوسط  ثانيالصف ال – مادة الدراسات اإلسالمية 

 
 
 

 النص الشرعي  الرقم

 )إال لمن ارتضى( ٢

 )أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين(  ٣

 )أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس( ١

 



 
 اختيار من متعدد : -١

 ٣ ٢ ١ العبارة

 ال بأس في ذلك   مباح   ال يجوز   التمائم المعلقة من القرآن الكريم :  حكم-١
 

حول األشجار  حول الكعبة حول األضرحة : الطواف المشروع يتمثل في  -٢
 لطلب البركة  

 

)يا أيها الرسل كلوا من الطيبات و اعملوا   -٣
 صالحا(.الدرس المستفاد: 

 

أكل المباح يعين 
 .  على الطاعة

المسارعة في الخيرات 
 طريق الصالحين. 

الدعاء من أجل 
 العبادات. 

  .ؤال هللا منفعة للعباد كاإلذن في الحساب س -٤
 : معنى ل

 ستعاذة اال الشفاعة  العكوف 

من صفات المؤمنين : )يؤتون ما أتوا و   -٥
 قلوبهم وجلة (. أي: 

خائفة أال تقبل   مطمئنة لعظم الثواب  فرحة بما قدمت 
 صدقاتهم

التي يجب فيها االستئذان  من األوقات   -٦
 :لألطفال و الخدم

بعد صالة من 
 العشاء 

من بعد صالة  من بعد صالة العصر
 المغرب 

 

في الحديث : )إن المقسطين على منابر من     -٧
 :نور ( و يقصد بهم

 

  الكاظمين الغيظ عادلين ال الراحمين 

اتصف الصحابي الجليل )األشج بن قيس (  -٨
   بصفتين أحبهما هللا .هما:

التوسط و  الحلم و األناة  العدول و االنصاف  
 االعتدال  

 االعتدال والتوسط في العبادة يتمثل في :   -٩
 

    المتابعة لسنة  التقصير  الزيادة  

من األنسان في الحج : أن يقول الحاج :   -١٠
 ويمثل هذا نسك :)لبيك اللهم حجا ( .

  تمتعال  القران اإلفراد
 

 الميقات الزماني للعمرة :   -١١
 

 عشر ذي الحجة  من العام في أي شهر  شهر شوال  

 من المواقيت المكانية )يلملم (و هو -١٢
 : وميقات 

 

أهل اليمن و   أهل المدينة المنورة أهل نجد و الطائف
   الجنوب

 :   أذكري  صفات للرقية الشرعية -٢س
 

٥  ٤ ٣ ٢ ١ 

القراءة على المريض  
 مباشرة. 

القراءة مع النفث في  
يشربه أو يغتسل  ماء 
 به. 

قراءة الفاتحة و 
 . المعوذات  

 
 

و ضع اليد اليمنى  
على موضع األلم  

 وقول بسم هللا ثالثا. 

 الدعاء . 
من -)بسم هللا أرقيك

من  كل شيء يؤذيك  
شر كل نفس أو عين  

 حاسده( 

 بيني معاني المصطلحات التالية : --٣

 القراءة على المريض لرفع الضر عنه.  قية الر

 المطر .   الودق

 . نية الدخول في النسك اإلحرام

 زواجي بين النص الشرعي و موضوعه المناسب : -٤
                             فؤادك(كذلك لنثبت به  ( قال تعالى : )     ٢)                        . صاحب السوء يصد عن طاعة هللا -١
                                              (قال صلى هللا عليه وسلم : )وال أقول إال حقا(      ٣)                             .  من نزول القرآن مفرقاالحكمة -٢
 قال تعالي : )ياليتني لم اتخذ  فالنا خليال( (       ١)                                                 آداب المزاح. -٣

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الفصل الدراسي الثاني – ( ٢رقم ) مراجعة -متوسط  نيثاالصف ال – مادة الدراسات اإلسالمية 

 
 



 
 

 
درجة( ٢٠السؤال األول: اختيار من متعدد:              )  

 

 ٣ ٢ ١   السؤال

 جائزة:أي مما يلي يعد استعانة -١
 

االستعانة بصديق  ن االستعانة بالج
 لقضاء دين

لميت االستعانة با
 لجلب الرزق

ح المشروعة التي يؤجر عليها ئاالذبمن -٢
 مسلم:ال
 

 الذبح لألولياء  للقبورالذبح  العقيقة 

بالنفخ في الصور (.الملك الموكل ) ونفخ -٣
 في الصور :

 

 إسرافيل عليه السالم  مكائيل عليه السالم بريل عليه السالمج

 حكم تعليق التمائم لدفع العين :  -٤
 

 جائز رك أكبر  ش ال بأس في ذلك 

من صور الشفاعة الخاصة بالنبي صلى  -٥
 هللا عليه وسلم:

لمن استوت  للموحدين 
 وسيئاتهمحسناتهم 

 طالب لعمه أبو 

  )ال تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى -٦
 ( . معنى االستئناس:تستأنسوا 

 اإلستئذان إلقاء التحية  الدخول 

إظهار من محارم المرأة الذين يجوز  -٧
 الزينة الظاهرة أمامهم:

 

 أخو الزوج  ابن العم  ابن األخت

( . معنى وجلة) يؤتون ما أتوا و قلوبهم -٨
 : ما تحته خط

 فرحة بما قدمت ال تعلم شيئا خائفة أن ال تقبل

ستئذان لألطفال و سمى هللا أوقات اال-٩
 الخدم:

 وقات أ مرات عورات

ومن خفت موازينه فأولئك الذين ) -١٠
 خسروا أنفسهم( . أي خفت من :

 

 المعاصي  الحسنات السيئات

صلى هللا  صحابي جليل دعا له النبي   -١١ 
 عليه وسلم بالحكمة مرتين :

 عمرعبد هللا بن 
 هللا عنه  رضي 

هللا رضي أبو هريرة 
 عنه

اس عبدهللا بن عب
 رضي هللا عنه 

تحاجان عن صاحبها يوم   سورتان-١٢
 القيامة:

 الرحمن و االخالص  بقرة و آل عمرانال المعوذتان 

اليد السفلى(:  اليد العليا خير من ) -١٣
 يقصد باليد السفلى: 

 

 يد السائل  يد المنفق يد المعطي 

ان  تميز األشج بن عبد القيس بصفت -١٤
 أحبهما هللا .هما: 

 المزاح الالتوسط و االعتد الحلم و األناة 

مقسطين على منابر من نور ( ) إن ال -١٥
 .يقصد بالمقسطين:

 المنفقين العادلين  صادقينال

 م :من مفسدات الصيا  -١٦
 

 دم الحيض قلع الضرس بلع الريق

 أي مما يلي يحرم صومه: -١٧
 

 ست شوال  االثنين و الخميس أيام التشريق

 الحكمة من مشروعية الصيام : -١٨
 

االقتداء باألمم   تحقيق التقوى صحة األبدان
 السابقة 

 ك: )لبيك عمرة و حجا ( يقصد به نس -١٩
 

 القران اإلفراد ع التمت

 أهل اليمن و جنوب المملكة:ميقات   -٢٠
 

 يلملم  الجحفة ذو الحليفة  

                                                         
 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 ١٤٤٣-الفصل الدراسي الثاني - اإلسالميةمادة الدراسات -الصف الثاني متوسط -اختبار نهاية الفصل
 - ٣عدد األوراق   -٣عدد األسئلة -الزمن :ساعتان

١ 



 
 

 السؤال  الثاني:                                                       
     
 

 درجات( ٦) زاوجي بين الموضوع و اآلية المناسبة : - أ
 
 شروط الشفاعة . -١
 ة القاذف بالزنا. بين -٢
 آداب المزاح. -٣
 الغش من صور الكسب المحرم .  -٤
 تطهير للقلب. في غض البصر  -٥
 نزول القرآن الكريم مفرقا.الحكمة من  -٦
 

 الموضوع المناسب  اآلية الكريمة  

  ادك و رتلناه ترتيال()كذلك لنثبت به فؤ-١

  حب الطعام( فأدخل يده فأصابت بلال .فقال : ما هذا ياصا )-٢

  بإذنه (. إال  ) -٣

  شهداء( استشهدوا عليهن بأربعة)ف-٤

  ال أقول إال حقا(.  )و-٥

  (لهمذلك أزكى  )-٦

   
 
 

 درجات( ٤: )حسب ما ورد في اآليات من سورة النور رتبي مراحل تكوين المطر  -ب
 
         (.)ثم يؤلف بينه- سحابا( )يزجي     -  ثم يجعله ركاما()- فترى الودق يخرج من خالله() قال تعالي: 

 

  المرحلة األولى
 

 المرحلة الرابعة الثةالمرحلة الث المرحلة الثانية

 
 

   

                                         
 
 
 
 
 
 
 

٢ 

١٠ 
  درجات



 
 
 

 السؤال الثالث:                                                 
 

 درجات(.         ٦ضعي المصطلح المناسب أمام المعني المناسب :)  - أ
 
 

 سنا  الشفاعة  االعتكاف  التمائم العفة  ناةاأل

   
 
 

 المعنى   المصطلح 

 . لزوم المسجد للعبادة  

 التثبت و عدم االستعجال . 

 ضوء البرق. 

 سؤال هللا منفعة للعباد يوم القيامة.            

 خرزات و تعليقات تلبس بقصد دفع العين  و الحماية من الشر .  

 متناع عن السؤال.اال 

 
 

 
 درجات(   ٤مثلي للمسائل التالية )مثال واحد فقط( : ) -ب

 

 المثال  المسألة  

  صور هجر القرآن. -١

  وم القيامة. شفعاء ي ال-٢

  الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. -٣

  صور  الكسب باليد.-٤

٣ 
 انتهت األسئلة 

 ١٠ 
 درجات


