
 



 
  

 المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة 

 إدارة التعليم  

 االبتدائية  

 

        1443/         /       التاري    خ:  
 

(الفصل الدراسي ) ي
ي الدور  الثان 

 الثان 
 

 ساعة ونص  الوقت: 

 مادة الدراسات اإلسالمية للصف السادس  اختبار أسئلة 
ي الدور 

ي الفصل الدراسي الثان 
 ه 1443لعام الثان 

 السادس)        (  الصف: -----------------------------------: اسم الطالبة
 

 رقم               
 السؤال     

 الدرجة  المصححة  الدرجة رقما  الدرجة كتابة 

  السؤال األول 
 

   

ي 
  السؤال الثان 

 
   

 السؤال الثالث 
 

    

 كتابة  رقما الدرجة النهائية 
 
 
 

  

 

 

40 

 

20 

10 

10 



 
 

  باهلل استعن
ا
 اإلجابة  ورقة تسليم قبل األسئلة جميع عىل إجابتك  من  وتأكد اآلتية  األسئلة عىل أجب ثم  ، أول

 - :    يىلي  فيما الصحيحة  اإلجابة اخت   أ  /   األول السؤال

1 
 من سنن الجنائز ؟ 

 الكون  جـ الشرك  ب تعزية أهل الميت  أ

 

2 
  األكبركل معصية وردة في الشرع تسمينها شركا ولم تصل الى الشرك 

 عمل المبتدع ال جـ الدعاء   ب  األصغرلشرك ا أ

 

3 
 معنى كلمة ) من مجلسه (  

 المال جـ الدنيا   ب مكان جلوسه  أ

 

4 
 من العمال المنافقين  شيءهو عمل 

   اإلسالم جـ االيمان  ب   األصغرالنفاق  أ

 

5 
 كل معصية ترتبت عليها حد في الدنيا او عقوبة او توعد عليها بالنار  

 الصبر  جـ الدعاء   ب الكبائر   أ

 

6 
 يخاصم هللا الظالمين جميعا يوم القيامة معنى  

 غزوة أحد  جـ أنا خصمهم  ب الفريضة  أ

 

7 
 بنت ابي بكر  أسماءسميت 

 كفار قريش  جـ التجارة  ب ذات النطاقين   أ

 

 طعام الواحد   

 الشرعية  جـ المالئكة   ب مقدار الطعام الذي يشبع رجال واحد   أ

 

9 
 الفطر  حكم الزكاة من 

 النفاق  جـ البدعة  ب واجبة علة كل مسلم أ

 

10 
   األصغرعالمات النفاق 

 الرحمة  جـ االحسان  ب الكذب في الحديث   أ

 

11 
 

 المشهود لهم بالنار  

 الهجرة  جـ السلف الصالح  ب لهب  أبو أ

 

12 
 

 المراد بصدقة التطوع  

 أ
هي مال يدفعه المسلم من مال او طعام تطوعا  

 للفقراء  
 الصالة   جـ الشرك  ب

 

 

 يم التعل وزارة

 ببيشة  التعليم إدارة

 ابتدائية الشط               

                 /التاريخ              

   إسالميةدراسات  /المادة 

 السادس )         ( /الصف 

 ساعه ونصف  /الزمن 

 (                       )  :رقم الجلوس        ....... ...........................................................................     /  ةسم الطالبا

 هـ144٣) الدور األول ( لعام ثانياختبار الفصل الدراس ي ال

الدرجة  
 رقما  

الدرجة   
 كتابة 

 ...............
 ........ 
 . درجة فقط

 توقيعه  اسم المراجع  توقيع المصحح  اسم المصحح 

40     

 معنى احفظ هللا   13

 خلف الورقة  األسئلةتابع بقية 

 

 

20 

 

 



 

 

14 

 

 حكم البدعة  

 اليوم االخر  جـ زكاة الفطر   ب محرم  أ

 

1٥ 

 

 حكم انكار اليوم االخر  

 الغضب جـ الذكاة   ب كفر  أ

 

1٦ 

 

 ماء مستعذب 

 شديد البرودة   جـ ماء مالح  ب يعد عذبا صالحا للشرب  أ

 

1٧ 

 

 الحكمة من مشروعية الذكاة  

 الشرك باألفعال   جـ الدفن   ب التكافل والمساواة بين االفراد المجتمع  أ

 

1٨ 

 

   النار مكانها 

   الريا جـ رد السالم   ب اسفل السافلين   أ

 

19 

 

 أسباب الوقوع بالمعصية والذنوب 

 الوقف جـ التعامل مع غير المسلمين ب ضعف االيمان  أ

 

20 

 

 كفر النعمة 

 أنساب الناس    جـ رفع الصوت   ب هو جحود نعمة هللا  أ

 
: السؤال     ي

 : ضعي عالمة صح امام العبارات الصحيحة وخطاء المام العبارات الخاطئة  الثان 
ي اإلسالم )        (  -1

 
 للزكاة مكانه عظيمه ف

 )          ( من أمثلة البدعة االحتفال بمولد الرسول  -2
ي جليل لقب بذي النورين هو انس بن مالك )          (  -3  صحب 
 النماء والزيادة بالختر )         ( تكثتر الماء بير  يدي الرسةل  -4
ي المدينة المنورة)        (  -5

 
 معب  كلمة )بتر رومة( بتر ماؤها عذب تقع ف

 ا يكون بحفر االبار وسقاية الناس )       ( من اعظم األوقاف نفع -6
ي من اركان اإلسالم )       ( للزكاة مكانة عظيمة  -7

 حيث انها الركن الثان 
 دليل عىل صدق نبوته )        ( معجزة تكثتر الماء بير  يدي الرسول  -8
عية وفعل المحرمات تعريف النفاق )        (  -9  ترك الواجبات الشر
ي حدثت  -10

 عزوة الحديبية )        (  فيها معجزة تكثتر الماء بير  يديهالغزوة الب 
 

 
 أ( اكمىلي الفراغات التالية    الثالث:  سؤال   

ي تجب فيها الزكاة عروض التجارة و -1
 ---------------------------- من األموال الب 

 ------------------من سي   الجنائز التعجل بدفن  -2
ي  -3

 ------------------------ يستمر أجرها بعد الموت االعمال الب 
وط وجوب الزكاة  -4  ------------------------من شر
 --------------------- من حقوق الواجبة للميت  -5
 
 
 

 الكذب  جـ النفاق   ب واجتناب نواهيه   بفعل اوامرة أ 

 خلف الورقة  األسئلةتابع بقية 

 

 

     10 

 

 

٥ 

 



 
 
 
ي المصطلح المناسب امام المعب  المناسب : ب(         اكتب 
        
 

        

 المعب   ب  المصطلح أ

ي الختر    1
 
 النماء والزيادة ف

ما يدفعه المسلم من طعام للفقراء والمساكير  بعد إتمام     2
 شهر رمضان  

 ترك الواجبات وفعل المحرمات    3

تهم وهديهم   4  طريقتهم وستر

بماء    5  صالح للشر

 
 

 ،،،،،   األسئلة  هتانت

 0بالـتــوفـيــق والـنـجـــاح كم ل تمنياتيمــــع 

     / معلم المادة                               
                                         

                                                                      

كة  زكاة الفطر  منهج اهل السنة والجماعة ماء يستعذب  الذنوب   الت 

 

٥ 

 



 
 

  باهلل استعن
ا
 اإلجابة  ورقة تسليم قبل األسئلة جميع عىل إجابتك  من  وتأكد اآلتية  األسئلة عىل أجب ثم  ، أول

 - :    يىلي  فيما الصحيحة  اإلجابة اخت   أ  /   األول السؤال

1 
 تصل إلى حد الشرك األكبر تعريف ل   هو كل معصية ورد في الشرع تسميتها شركاً  ولم

 النفاق االصغر  جـ الشرك االصغر ب الكفر اأكبر  أ

 

2 
 الشرك الخفي هو الشرك في

 االقوال جـ والقصد  واإلرادةالنية  ب األفعال أ

 

3 
 إليمانامن منقصات 

 الذنوب والمعاصي  جـ األكبرالشرك  ب األكبر النفاق  أ

 

4 
 بغير هللا من امثلةالحلف 

 الكفر االكبر  جـ الشرك باألفعال  ب الشرك في االلفاظ  أ

 

5 
 البدعة؟ أمثلة ع 

 عيد الفطر  جـ الميالد  أعياد ب العيدين  أ

 

6 
 تنقسم الذنوب والمعاصي الى 

 الجنة والنار  جـ منقصات ونواقض  ب كبائر وصغائر  أ

 

7 
 استنتجي من قوله صلى هللا عليه وسلم ) من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد ( أن حكم البدعة 

 واجب جـ يجوز  ب محرم أ

 

 ؟عقوق الوالدين من 

 الكفر األكبر  جـ الكبائر  ب الصغائر  أ

 

9 
                                  ؟النار   دخول أسبابمن 

 االيمان باهلل جـ عقوق الوالدين  ب اعمال الخير   أ

 

10 
 المشهود لهم بالجنة  

 على بن ابي طالب  جـ عمر بن عبد العزيز  ب لهب أبو أ

 

11 

 

يبين الحديث هدي النبي صلى هللا عليه وسلم مع غير   قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " اللهم اهد دوساً وأت بهم " ,

 المسلمين في :

 سبهم والسخرية منهم  جـ عدم الهداية لهم   ب الدعاء لهم بالهداية  أ

 

1٢ 

 

 حكم صلة االرحام غير المسلمين بالمال 

 يجوز  جـ مكروه ب واجبه  أ

 

 

 يم التعل وزارة

 بالمدينة المنورة  التعليم إدارة

 (110االبتدائية )مدرسة 

                 /التاريخ              

   إسالميةدراسات  /المادة 

 السادس )         ( /الصف 

 ونصف  ساعه /الزمن 

 (                       )  :رقم الجلوس        ....... ...........................................................................     /  ةسم الطالبا

 هـ144٣) الدور األول ( لعام ثانياختبار الفصل الدراس ي ال

الدرجة  
 رقما  

الدرجة   
 كتابة 

 ...............
 ........ 
 . درجة فقط

 توقيعه  اسم المراجع  توقيع المصحح  اسم المصحح 

40     

13 
 

 من نماذج الرفق بالحيوان : 

   االحسان الى الحيوان  جـ منع عنه الطعام والشراب  ب تعذيبه أ

 خلف الورقة  األسئلةتابع بقية 

 

 

30 

 

  



 

 

14 

 

 بنت ابي بكر   أسماءلقبت 

    بذات النطاقين جـ الزهراء ب الصوامة القوامة  أ

 

1٥ 
 

 بالبركة  دما لمرا

 قلة البركة   جـ   النماء والزيادة في الخير ب نقص بالخير   أ

 

16 

 

 يلقب ذو النورين  

   عثمان بن عفان جـ عمر بن الخطاب   ب على بن ابي طالب   أ

 

1٧ 
 

   لإلنسانحفظ هللا  أسبابمن 

 عقوق الوالدين    جـ كثرة الذنوب والمعاصي  ب   احفظ هللا يحفظك أ

 

1٨ 

 

 على نبوته من داللة تكثير الطعام بين يدي الرسول 

   صدق نبوته جـ عدم االيمان به ب تكذيبه  أ

 

19 

 

 من الذي اشترى بئر رومه 

 بكر الصديق  أبو جـ على بن ابي طالب   ب   عثمان بن عفان أ

 

٢0 

 

 يحرص المؤمن 

 عدم الصدقة    جـ على عدم اطعام الطعام   ب   السعي لطعام الطعام أ

 

٢1 

 

 من حقوق وواجبات الميت 

 غسلة وتكفينه جـ البكاء علية   ب بناء المساجد ع القبر   أ

 

٢٢ 

 

 من مسنونات الجنائز 

 المشي ع القبور   جـ   التعجيل بدفن الميت ب الجزع والتسخط  أ

 

٢3 

 

 من محظورات الجنائز  

 تعزية أهل الميت  جـ صنع الطعام ألهل الميت  ب القبور الصالة ع  أ

 

٢4 

 

   اإلسالميالزكاة في الدين  ةما مكان

 الركن الثالث  جـ الركن الخامس   ب  األولالركن  أ

 

٢٥ 

 

 التي تجب فيها الزكاة  لمن األموا

 الطعام   جـ الخارج من االرض ب الفاكهة والخضار   أ

 

6٢  
الزكاة من شروط   

   اإلسالم                       جـ كافر  ب لم يمضي عليها الحول  أ

 

٢8 
 مقدار زكاة الفطر 

كيلو    5 ب صاع ) 3 كيلو (      أ كيلو                10 جـ   

  

8٢  
 

   زكاة الفطرالتي تجب فيها  األصناف

 المالبس جـ األرز ب الفواكه أ

 

9٢  
 

 المراد يقرض للا 

 الصيام  جـ الصدقة  ب الزكاة  أ

 

30 
االعمال التي تستمر بعد الموت    

 صدقة جارية  جـ االسراف   ب التبذير  أ

  
 

 خلف الورقة  األسئلةتابع بقية 

 



 
 
: السؤال     ي

:  اختاري الثان  ي
 من العمود األول ما يناسبه من العمود الثان 

      

 التعريف العمود  المصطلح العمود 

ب   3 البدعة  1  يعد عذب صالحا للشر

هي ما يدفعه المسلم من طعام للفقراء والمساكي   بعد  6 الجنة   2
 إتمام شهر رمضان 

أو طعام أو لباس تطوعا المسلم من مال  هما يدفعهي  5 ماء يستعذب   3
ي أوجه التر  

 
 للفقراء والمحتاجي   وف

عه هللا وال رسوله   1 بطعام واحد  4  هي التعبد هلل بما لم يشر

ي  2 صدقة التطوع   5
 هللا يوم القيامة لعباده المتقي     أعدها الدار الت 

 مقدار الطعام الذي يشبع رجال واحد   4 زكاة الفطر   6

 
  

ي  الثالث:  سؤال
ي   بينا كل مما  قارن 

ي الكتاب تذكر الطالبة يأن 
 
  من الفروق  ءما يشا يوجد أربعة فروق ف

 النفاق األكتر والنفاق األصغر   -أ 

 النفاق األصغر  النفاق االكتر 

   من ملة اإلسالم جال يخر  يخرج من ملة اإلسالم  

   االعمال ط ال يحب يحبط جميع االعمال  

ي بي   الزكاة والصدقة 
 ب: قارن 

 الصدقة  الزكاة 

 مستحبة ) سنه (  واجبه 

 ليس لها وقت محدد  لها وقت محدد لدفعها  

 
 

 ،،،،،   األسئلة  هتانت

 0بالـتــوفـيــق والـنـجـــاح كم ل تمنياتيمــــع 

                                                                                     /   معلم المادة                               
                                         

                                                                      

 

 

   4 

 

     6 

 


