بسم الهه الرحمن الرحيم

انًًهكخ انؼرثيخ انسؼٕديخ
ٔزارح انزؼهيى
االدارح انؼبيخ نهزؼهيى
انًدرسخ ............................
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اسئهخ اخزجبر يبدح:انزرثيخ اإلسالييخنهصف انراثغ االثزدائي
اندٔر األٔل

انفصم اندراسيبنثبَي
َٕع انًُٕذج

أسبسي
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ثديم

اسم الطالبة
الفصل
رلم الجلوس
الٌوم
التارٌخ
الزمن

رلم السؤال

الدرجة رلما

الدرجة كتابة

السؤال االول

درجات فمط

السؤال الثانً

درجات فمط

السؤال الثالث

درجات فمط

السؤال الرابع

درجات فمط

مالحظة :عدد أوراق االختبار (  ) 2ورلة  .عدد االسئلة (  ) 4أسئلة

المصحح
االسم  -التولٌع

المراجع
االسم  -التولٌع

المدلك
االسم  -التولٌع

السؤال االول  /اختر االجابة الصحٌحة فٌما ٌلً:
السؤال
 - 1إللرار بأن هللا رب كل شًء ومالكه وخالمه ورازله ومدبره
أ – توحٌد األلوهٌة

ب-توحٌد الربوبٌة

االجابة

ج -توحٌد األسماء والصفات

 – 2كل انسان ٌولد على
ب -الفطرة وهً التوحٌد

أ  -الدعاء

ج -االلوهٌة

و)ااآلٌة تدل على:
 – 3لال تعالىَ ( :و اَوَو ْد ا َوَب َو ْدَبَو ايِف ا ُك يِفِّلاُكَّم ٍةا َّم ُك اًلواَو يِف ا ْدا ُك ُك ا َّماَوا َو ْداَويِفُك ا الَّم اُك َوا

أ – االمر بعبادة هللا
وحده واجتناب
الطواغٌت
 -4كان المشركون ٌنكرون توحٌد
ب -الربوبٌة
أ – األلوهٌة

ج -االمر بتوحٌد األسماء والصفات

ب -االمر بتوحٌد الربوبٌة

ج -األسماء والصفات

 – 5خلك هللا الخلك لغاٌة عظٌمة وهً:
أ – االستمتاع بالحٌاة
الدنٌا

ب -االكل والشرب

ج -عبادة هللا وحده ال شرين له

–6الماء الذي لم ٌتغٌر بالنجاسة هو الماء

أ– الطهور

ج -الملوث

ب -النجس

– 7من أمثلة الماء الراكد
ا  -البحار

ج -المسابح

ب -األنهار

 -8معنى الشفاعة
أ – الوساطة

ج-المحبة

ب -الصدالة

درجة السؤال
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثانً

X

السؤال الثانً  /ضع عالمة ( √ ) أمام العبارة الصحٌحة وعالمة (
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

) أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً :

ام الوؤهٌيي عائشت رضي هللا عٌِا ُي ابٌت عثواى بي عفاى
كاًت خديجت بٌت خْيلد هشِْرٍ بالعقل ّحسي ال ُخلق
أبْ ُريرٍ رضي هللا عٌَ ُْ عبد الرحنى بي صخر الدّسي
آهٌَ بٌت ُّب ُي ام الٌبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
اتعلن سيرة الٌبي عليَ الصالة ّالسالم هي اجل التسليت
الٌعاس هي ًْاقض الْضْء
حكن هسح الرأس عٌد الْضْء هحرم

درجة السؤال
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تابع االسئلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الرابع  /ضع الرلم المناسب من العمود (أ ) أمام ما ٌناسبه من العمود ( ب ) فٌما ٌلً - :
انؼًٕد (أ)
١
٢
٣
٤
٥

انؼًٕد (ة)
األييٍ
انُجي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
يبء طٕٓر ٔيبء َجس
انصالح
ررك انًكبٌ َظيفب ً ثؼد قضبء انحبجخ
يالصقب ً نهًسجد

يُقسى انًبء انى
انٕضٕء شرط يٍ شرٔط
كبَذ قريش رهقت انرسٕل ػهيّ انصالح ٔانسالو ثــ
أل يٍ يشفغ نهُبس يٕو انقيبيخ ْٕ
ثُى انُجي ملسو هيلع هللا ىلص ثيزّ
يٍ طرق انؼُبيخ ثدٔراد انًيبِ

ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درجة السؤال
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السؤال الخامس / :أكمل الفراغات التالٌة-:
 / 1فروض الوضوء هً التً  ..................فاعلها وال ٌبطل الوضوء بتركها
.
 / 2توحٌد األلوهٌة ٌسمى ........................
س ِلرٌنَل )
 / 3لال تعالىَ (:للئِل ْنن أَلش َلْنر ْنكتَل َللٌَلحْن بَل َلطنَّن َل
ع َلملُلنَل َلولَلتَلكُلونَلنَّن ِلمنَل ا ْنل َلخا ِل
فً اآلٌة دلٌل على ان جمٌع االعمال ال تمبل اال بـ ...................................
 / 4من سنن الوضوء ...................................
 / 5من نوالض الوضوء ................................

درجة السؤال
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انتهتاألسئلة
مع تمنٌاتً لكم بالتوفٌك والنجاح

معلمة المادة................... :

بسم ميحرلا نمحرلا هللا
اختبار نهاٌة الفصل -الصف الرابع -مادة الدراسات اإلسالمٌة -الفصل الدراسً الثانً ١٤٤٣
الزمن ساعة ونصف -عدد األسئلة  ٣عدد األوراق٢

السؤال األول  :اختٌار من متعدد :
السؤال
١

من شروط المسح على الخف والجورب

( ٣٠درجة )
ب
أ
ان ٌكونا غٌر
ان ٌكونا غٌر
ساترٌن للرجلٌن طاهرٌن

ج
ان ٌكون المسح
فً المدة
المحددة
اربعة اٌام

٢

مدة المسح للممٌم

ٌوم ولٌلة

ثالث اٌام

٣

من شروط التٌمم

٤

(رجل فً بٌته وانمطع عنه الماء ) حكم
التٌمم هنا :
اركان العبادة الثالثة هً :

الممدرة على
استعمال الماء
جائز

استمبال المبلة

طهارة التراب

الٌجوز

٦

من العبادات الظاهرة التً نراها ونسمعها

المحبة والدعاء
واالستغاثة
التوكل

المحبةوالخوف
والرجاء
المحبة

ٌجب علٌه
الوضوء
المحبة والدعاء
واالستغاثة
الصالة

٧

بنات الرسول هن

٨

معنى (خٌركم ألهله)

٩

عدد أوالد النبً الذكور

زٌنب وخدٌجة
وحفصة
ٌؤدي حموق
اهله
اثنان

زٌنب ورلٌة وام زٌنب ورلٌة وام
كلثوم وفاطمة
كلثوم
ٌعاملهم بخلك
ٌسًء التعامل
سًء
مع اهله
اربعة
ثالثة

٥

 ١٠هو االٌمان بأسماء هللا وصفاته كما جاءت
فً المران والسنة  ،تعرٌف :
 ١١من شروط لبول العبادة :

توحٌد األلوهٌة

توحٌد الربوبٌة

األخالص هلل

مرالبة الناس

توحٌد األسماء
والصفات
عدم الخشوع

 ١٢من مواضع استخدام السوان

عند الوضوء

اثناء األكل

اثناء النوم

 ١٣حكم لبس الرجل مالبس المرأة

جائز

محرم

سنة

 ١٤كان النبً إذا لبس ثوبا ً بدأ بشمه

االٌسر

األٌمن

األوسط

 ١٥كان الرسول ٌلبس

الثمٌن من
الثٌاب

الطوٌل من
الثٌاب

ماتٌسر من
الثٌاب

١

السؤال الثانً :ضعً عالمة (صح) أمام العبارة الصحٌحة وعالمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة :
( ٥درجات)
-١إذا حصل نالض من نوالض الوضوء ٌبطل التٌمم.
(
-٢لراءة المرآن من العبادات الباطنة
-٣تتحول األعمال المباحة الى عبادة اذا نوٌنا بها التموي على الطاعة (
(
 (-٤أف ) كلمة تمال عند الفرح
(
-٥كان النبً رحٌما ً بأوالده محبا ً لهم

)

(

)
)
)
)

السؤال الثالث  :اجٌبً عما ٌلً :
-١عددي أنواع العبادة ؟( ٥درجات )
………………………………………………………………………………….
-٢أذكري صفات عائشة التً أشتهرت بها ؟
…………………………………………………………………………………
-٣ما أول عمل ٌسأل عنه العبد ٌوم المٌامة ؟
…………………………………………………………………………………
-٤أذكري اثنٌن من األسماء المثبته هلل ؟
…………………………………………………………………………………
-٥عالم ٌدل أكل النبً مع الصغٌر والكبٌر ؟
…………………………………………………………………………………

انتهت األسئلة
٢

٢٢

