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 المجال الدراسي : التربية اإلسالمية         وزارة التربية  
 3:    عدد الصفحات    التربية اإلسالمية الفني التوجيه 

 (1نموذج )
 الفصل الدراسي األولاختبار 

 م2102/2102للعام الد رسي  الرابع المتوسطللصف 

 
 السؤال األول :  في مجال الحفظ الحديث الشريف :

 حفظ احلديث الشريف :  -أ
والصيام جنة، وإذا  : " كل عمل ابن آدم لو إال الصيام، فإنو يل وأان أجزي بو ، قال رسول هللا  -

 . قاتلو فليقل: إين امرؤ صائم كان يوم صوم أحدكم فال يرفث، وال يصخب، فإن سابو أحد أو
 "فإن أُذن لك وإال فارجع: " االستئذان ثالث، قال رسول هللا  -

 
 سؤال الثاني : في مجال العقيدة :ال

 أمام العبارات اآلتية :× ( أو ) ( ضع عالمة )  -أ
 )  × (    . أنزل هللا تعاىل التوارة على سيدان عيسى  -1
 ()      ىو خامت األنبياء. سيدان دمحم  -2
 ) × (     الناس ال حيتاجون إىل الكتب السماوية. -3
 ( )     اإلميان ابلكتب السماوية ركن من أركان اإلميان. -4

 أجب عما أييت؟  -ب
 ما ىي أمهية الكتب السماوية.  -1

 ىداية اخلالق للمخلوق. -1
 ليتعلموا أمور دينهم. -2
 إقامة احلجة على اخللق.  -3

 أكمل اجلمل اآلتية :  -ج
 خامت الكتب السماوية. القرآن الكرمي -1
 على سيدان داوود  الزبورأنزل هللا تعاىل  -2
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 .ركن من أركان اإلميانحكم اإلميان ابلكتب السماوية  -3
 السؤال الثالث : في مجال الحديث الشريف.

 أكمل العبارات اآلتية: -أ
 يف اآلخرة. دخول النارو ادلعاصي والذنوبالصيام وقاية لنا يف الدنيا من  -1
 سر بني اإلنسان وربو إذا نيتو ابطنةلو من بني سائر األعمال، ألنو  جعل هللا تعاىل الصيام -2
 .ابألجر العظيماختص هللا تعاىل الصوم من بني سائر االعمال  -3
 لرايناللجنة ابب يدخلو الصائمون يسمى ابب  -4

 كيف مينعنا الصيام من اآلاثم؟  -ب
ال يرفث أي ال ينطق ابلكالم الفاحش البذيء وال يرفع صوتو  ألن الصائم حىت يصح صومو كما قال  -

  كالصياح وحنوه.
 ىات معىن الكلمات اآلتية:  -ج

 أكايفء وأعطي األجر.:  أجزي بو  -
 .ينطق ابلكالم الفاحش البذئ:  يرفث  -
 يعلي صوتو عند التخاصم. :  يصخب -

 
 السؤال الرابع : في مجال السيرة :

 ما معىن املعجزة؟  -أ
 ادلعجزة أمر خارق للعادة جيريها هللا تعاىل على يد نيب من األنبياء أتييداً لصدق نبوتو.  -

 العبارة غري الصحيحة فيما أييت:أمام )×( ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة ضع عالمة ) -ب
 )×(      يف اإلسراء ىي انقتو القصواء.  الدابة اليت ركبها الرسول  -أ

 ()      من ادلسجد احلرام إىل ادلسجد األقصى. أسري ابلرسول  -ب
 )×(        أرسل الرسول مصعب بن عمري إىل الطائف. -ج

 أجب عنا أييت :  -ج
 ما معىن البيعة؟  -1

 ىي أن يبايع الناس ويل األمر على السمع والطاعة.  -
 اكتب اثنني من الدروس والعرب من معجزة اإلسراء واملعراج:  -2
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 قدرة هللا تعاىل ال حدود ذلا. -1
 عند ربو كبرية فقد كرمو وأظهر صدقو ابدلعجزات. مكانة الرسول  -2

 
 : السؤال الخامس 

 أجب عما أييت : -أ
 املستحب؟ما معىن  -1

 ىو ما رغب فيو الّشارع ومل يوجبو. أي ىو أي قول أو عمل اتقرب بو إىل هللا تعاىل وكان حبيبنا دمحم  -
 يقوم بو لكن مل يلزمنا آبدائو.

 عدد بعضاً من املستحبات يف اإلسالم؟ -2
 كالسنن قبل وبعد الفرائض. -1
 كصالة التهجد. -2
 كالذكر والتفكر وقراءة القرآن كل يوم.  -3

 ل احلكم الصحيح للحاالت اآلتية :ضع دائرة حو  -ب
 (  مكروه –) حرام        انم خالد حىت العصر يف رمضان. -ب

 مكروه (  – حرام)        أكل أمحد متعمداً يف هنار رمضان. -أ
 ( مكروه –) حرام  الصيام للغد.رفضت إسراء أن تفطر عند غروب الشمس وأصرت على مواصلة  -ج

 
 لسؤال السادس : في مجال التهذيب :ا

 عرف االستئذان؟ وما حكمو؟  -أ
 االستئذان ىو طلب اإلذن يف الدخول حملل ال ميلكو ادلستأذن. -
 أوجب اإلسالم االستئذان أتدابً وحفظاَ خلصوصية ادلسلم.  -

 مقابل العبارة غري الصحيحة فيما أييت: )×( ( مقابل العبارة الصحيحة وعالمة ضع عالمة ) -ب
 ) × (    االستئذان مخس مرات.  -أ

 ()   ادلسلم يرجع إذا مل يؤذن لو. -ب
 ()  االستئذان من األخالق اإلسالمية. -ج
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