
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 
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 الصف الرابع االبتدائي
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 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 الرحيم بسم هللا الرحمن
 

 السعودية المــادة : توحيد المملكة العربية
 التربية والتعليم الصف :الثاني متوسط وزارة

  ونصف اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالـ..... الوقـت : ساعة
 ( ) رقم الجلوس ......................................: مدرسة

 : الدور األول اسم الطالب –اختبار الفصل الدراسي الثاني 

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

 : التعريف التالية ما يناسب السؤال األول : أ / أمامك تعريفات اختر من المصطلحات

 
  الكاهن –النذر  –التطير ـــــ السحر  –التنجيم  – الرقى

 
 : ويقتل ويفرق بين الزوجين هي عزائم ورقى وكالم وعقد تؤثر في األبدان والقلوب فيمرض -1

.............................. . 
 : تقع االستدالل باألحوال الفلكية على الحوادث األرضية التي لم -2

.................................................. ............................. . 
 .................................................. : المكلف نفسه بشيء غير واجب عليه هو إلزام -3

.................................................. ........... . 
 : وذهاب الداء هو قى به من القران واألدعية المشروعة لطلب الشفاءما يُر -4

.................................................. ................. . 
 .................................................. :مسموع ، أو معلوم ،  التشاؤم بمرئي ، أو -5

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

 الثانيالسؤال 
 
 

 : ب / مثل لما يلي بمثال واحد

 
 ... تشاؤم بمرئي -1

 

. .................................................. .................................................. ........  
 .................................................. .................................................. نذر طاعة -2

.................................................. ............. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 
 : ج / أكمل الفراغات التالية

 .................................................. من حلف باهلل كاذباً متعمداً فتسمى يمينه باليمين -1

.................................................. ......... . 
 .................................................. لفمعنى األقسام على هللا : أن تح -2

.................................................. ........................ . 
 .................................................. .................................................. الفأل هو -3

.................................................. ................ . 
 وتبرك ........... .................................................. التبرك قسمان : تبرك -4

.................................................. .................. . 
 والوفاء به ......................... ............................................ابتداء حكم النذر -5

.................................................. ............... . 
 وتجب فيه.............................................. نذر المعصية ينعقد وال يجوز -6

.................................................. .................................. . 
 اقلب الصفحة

 
 .................................................. حكم الوفاء بنذر الطاعة -7

.................................................. ............................................ . 
 وكيد الشيء بذكر معظم بأحد حروف القسمالحلف هو ت -8

.................................................. ........  
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أمام  () أمام العبارة الصحيحة وعالمة (✓) أالسؤال الثاني / ضع عالمة

 : العبارة الخاطئة
 ( ) تعالىتعليق التمائم شرك ألن فيها اعتماد على غير هللا  -1

 ( ) أقسام ينقسم السحر من حيث اثر إلى ثالثة -2
 ( ) الشرعية بثالثة شروط اجمع العلماء على جواز الرقية -3
 ( ) هللا تعالى شرك اكبر ولو كان المذبوح حقيراً  الذبح لغير -4

 ( ) من المفاهيم الخاطئة عن الرقية أن المريض ال يرقي نفسه -5
 ( ) وأهله أنها ال تملك شيئا وال تستجيب الدعاء القاطعة على بطالن الشركمن البراهين  -6

 ( ) تمطر فحكم ذلك جائز من ينسب المطر إلى الكواكب والنجوم على أنها هي التي -7
 ( ) وشرك أكبر مخرج من ملة اإلسالم حكم السحر كفر -8
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 : ب / اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي
 : روعة ما كانت خالية منالرقى المش -1

 أ( الشرك ب( النفاق العملي
 ج( البهتان د( الغيبة

 : حكم الكهانة والعرافة -2
 أ( مشروعة ب( مكروهة
  ج( جائزة د( شرك اكبر

 : المكان يحقق لإلنسان قول " أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق " عند نزول -3
 األمن (أ( السالمة ب
 ذكر ميع ماج( الطمأنينة د( ج

 : الشيطان فتقوده إلى التطَّير ، ومن عالج ذلك قد يقع في نفس اإلنسان شيء من وسوسة -4
 باهلل أ( تقوية اإليمان بقضاء هللا وقدره ب( االستعاذة

 اآلمر د( جميع ما ذكر ج( صالة االستخارة قبل الشروع في

 : تعريف لـ بريه هوالكلمة الطيبة يسمعها اإلنسان فُيسر ويقوى رجاؤه  -5

 التوكل (أ( الفأل ب

  ج( التشاؤم د( التبرك
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 : الخاطئة ج/ ضع خطاً تحت العبارات الصحيحة وخطين تحت العبارات
 { وحياتي –ال يجوز مشاهدة قنوات السحر  –البركة كلها من هللا  – وهللا ال يغفر هللا لفالن }

 
 

  انتهت األسئلة

 

  : السؤال األول
 : واالقتصاد في جميع األمور يعد تعريفاً لـ لين الجانب بالقول والفعل واألخذ باألسهل واأليسر -1

 أ( الحلم ب( األناة ج( الرفق
نفسه ب( قوة البدن ج( قدرته على  القوة الحقيقة التي يمدح بها المسلم : أ( قدرته على ضبط - 2

 االنتقام
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 الغضب ( عة جضد كلمة الحلم : أ( العجلة ب( الشجا -3
 
 
 
 
 
 
 
 

 : صح أم خطأ /ب
ً  يجوز للرجل الخلوة مع زوجة -1  ( ) . آخيه إذا كان أخوه راضيا
 ( ) . بالنساء األجنبيات تؤدي إلى الفساد في المجتمع الخلوة -2
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نفسه بالصرعة إنما الشديد الذي يملك  ليس الشديد " هللا قال : قال رسول ج/ عن أبي هريرة

 . رواه البخاري ومسلم" عند الغضب
  : أ / ما معنى الكلمات التالية

 : الصرعة .............................. .................................................. : الشديد

.................................................. .......................... 
 . عالج الغضب عضب / اذكر ب

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

.................................................. ...................................... 
 : ترجم لراوي الحديث من حيث / ج

 .................................................. .................................................. : اسمه

.................................................. ............................................ 
 .................................................. : صفاته وأخباره

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

......................... 
 .................................................. .................................................. : وفاته

.................................................. ......................................... 
 : د/ ضع المصطلحات التالية أمام ما يناسبها

 . وضع الشيء في غير موضعه -اإلسراف ) (  -1
 اقلب الورقة

 
 . مجاوزة الحد -الظلم ) (  -2

 . الطرد واإلبعاد من رحمة هللا تعالى - ( ) اللعن -3
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  : السؤال الثاني
 : أ/ أجب عن اآلتي

 . ما الفرق بين الغيبة والبهتان / 1
.................................................. .................................................. 

.................................................. .................................................. ........ 
 . هات مثال على ذلك الرأفة بالحيوان ورحمته قد تكون سبباً في دخول الجنة ، / 2

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

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

 ؟  بن عبد قيس ما الخصلتان اللتان يحبهما هللا واللتان كانتا في األشج / 3
.................................................. .................................................. 

.................................................. .................................................. ...... 
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 : يناسب كل راوي ب / أمامك رواة بحسب ما درست اختر اإلجابات الصحيحة لما
 : بالجنة من العشرة المبشرين -1

  { جابر بن عبد هللا – أنس بن مالك –سعيد بن زيد  }
 : – التفسير –رسول هللا بالفقه والتأويل  دعا له -2

  { أبو بكرة –أبو موسى األشعري  –عبد هللا بن عباس  }

 : لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود ( هو )  كان حسن الصوت في القران قال له النبي -3

  { هريرة أبو –عدي بن حاتم  –عقبة بن عامر  }
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  : لثالسؤال الثا

أمام العبارة الخاطئة فيما  () الصحيحة وعالمة أما العبارة (✓) ضع عالمة

 : يلي
 ( ) حبس الحيوان وجعله هدفاً للرماية يعد من التسلية المباحة -1

 ( ) ودمه جاء اإلسالم بحفظ عرض المسلم وماله -2
 ( ) رضي هللا عنه أنه شهد بدراً  صرمة من مناقب الصحابي الجليل أبي -3
 ( ) الصفات التي يحبها هللا ورسوله صلى هللا عليه سلم الحلم واألناة من -4

 ( ) ظلم الناس محرم ولو كان قضيبا من أراك -5
 ( ) ذلك ينافي الرحمة الحيوان المؤذي ال يجوز قتله ، ألن -6

 ( ) داء عليهمتنتج عن الغضب ظلم اآلخرين واالعت من اآلثار التي -7
 ( ) البهتان ذكر اإلنسان في غيبته بما يكره وهو فيه -8
 ( ) مع الطبيب يجوز بقاء الممرضة في العيادة وحدها -9

 ( ) فال يجوز أن يتناجى اثنان دون البقية إذا كان في المجلس أربعة -10
 
 
 
 
 

 انتهت األسئلة

 : السؤال األول
 : أكمل الفراغات التالية (أ

وأفضل شهر يستحب صيامه ......................................... أفضل صيام التطوع هو صيام -1

 . ....................................... هو
 بالصيام وشهر .............................................. يكره إفراد يوم -2

  . بالصوم ............. ..................................................
 و .................................................. االعتكاف حكمه -3

 . في صحته .............................. .............................................النية
 .................................................. : شروط وجوب الحج والعمرة أربعة منها -4

 ......... .................................................و
 
 

2 
 

 -2....................... .................................................. - 1األنساك ثالثة منها :  -5 -5

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

 : ب/ بين الحكم الشرعي في الحاالت التالية
ومن ترك واجب من واجباتها  ........................................ من ترك نية اإلحرام في العمرة : لم

 ........................... :فعليه
طواف  الوقوف بعرفة : ................................... وحاج خرج من مكة إلى بلده ونسي حاج ترك

 .................................. : الوداع
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 ( العقيقة ـــ األضحية ـــ الرمل مصطلحات التالية : ) الفدية ـــ الهدي ــــج/ أُعرف بال
 :يجب على الحاج أو المعتمر بسبب ترك واجب أو فعل محظور هذا تعريف ما -1

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

ً ما يذبح من بهيمة األنعام في حرم مكة ت -2  : إلى هللا تعالى هـذا تعريف قربا

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

 يذبح من بهيمة األنعام في أيام عيد األضحى تقرباً هلل تعالى هذا تعريف ما -3

:................................................. ......................... 
 

 .................................................: المشي مع مقاربة الخطى هـذا تعريف ُسرعة -4

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 

 الورقة أقلب
 
 
 

 : السؤال الثاني
 : أ( اختر اإلجابات الصحيحة فيما يلي

 العيدين يحرم صوم يوم : أ( عرفة ب( يوم -1
  ج( يوم الجمعة د( االثنين والخميس

  القرة على أداء المناسكالذهاب إلى مكة ب(  االستطاعة تتضمن : أ( القدرة على -2
  ج( االضطباع د( أ و ب

  : من شروط من تصح نيابته في الحج أو العمرة -3
 نفسه ب( المحرم أ( أن يكون قد حج أو أعتمر الفريضة عن

 اإلحرام (ج( الرمل د

almanahj.com/sa



 الحليفة ب( قرن المنازل ميقات أهل المدينة : أ( ذد -4
 يلملم (ج( الجحفة د

 ب( وذو القعدة هي : أ( شوال ميقات الحج الزماني -5
 ما ذكر ج( عش من ذي الحجة د( جميع

  االغتسال قبل اإلحرام ب( عقد النكاح (من مستحبات اإلحرام : أ -6
 لبس المخيط د( جميع ما ذكر (ج
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أمام العبارة الخاطئة  () الصحيحة وعالمة أما العبارة (✓) ب( ضع عالمة

 : فيما يلي
 ( ) يستحب للمعتكف االبتعاد عن كثرة الكالم -1

 
 ( ) ال يجوز للمرأة الحج إال بمحرمها -2

 
 ( ) يجوز للمحرم صيد البحر -3

 
 ( ) الحج اإلحرام من الميقات من مستحبات -4

 ( ) دون البدن يستحب عند اإلحرام تطييب الثوب -5
 ( ) أشخاص يشترك في البدنة ثمانية -6

 ( ) مكة على المتمتع من أهليجب الهدي  -7
 ( ) هللا تعالى يجب تغيير االسم المعبد لغير -8
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