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       درجات  10                                                                : ةـحـيـحـصـة الـابـاري اإلجـتـاخالسؤال األول : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                          درجات 4                     : :  اذكري مثااًل واحدًا لكل مما يلي  الثانيالسؤال 

 .….…………………………………من آداب الدعاء :   -1

 .….………………………………… من فوائد ذكر اهلل :  -2

 .….………………………………… األوقات التي يفضل فيها الدعاء :   -3

 .….…………………………………:   المزاح من آداب   -4

الدرجة 

النهائية 

 رقمًا

الدرجة 

 النهائية كتابة

                     

40 

 ساعتان الزمن        الثالث االبتدائي الصف  الدراسات اإلسالمية المادة

 

 ثالث )          (       ــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم الطالبة : 

 

 الثالثاختبار نهاية  الفصل الدراسي 

 هـ 1443 – 1442للعام الدراسي  

 
 

 
 

 المملكة العربية السعودية

 التعليم وزارة 

 

 

 :                 اإليمان أركان من الثالث الركن -1

o بالرسل اإليمان     o بالكتب اإليمان o اإليمان باهلل 

 ...... :دعاء هو(  النشور وإليه أماتنا ما بعد أحييانا الذي هلل الحمد ) -2

o السيارة ركوب o   النوم من االستيقاظ o المنزل دخول     

 : قوم في ظهر الناس في الشرك ما ظهر أول -3

o السالم عليه نوح o السالم عليه آدم  o السالم عليه عيسى  

 : اللباس في بالرجال والنساء بالنساء الرجال تشبه حكم -4

o مكروه o مباح o محرم 

 : اهلل بأن استشعاري الكذب ترك على يعينني مما -5

o رحيم o سميع o غفور 

 : بــ الفرد صالة على الجماعة صالة تفضل -6

o درجة وعشرون سبع o درجة وعشرين ثمان   o درجة وعشرون تسع 

 : يكون اآلخر لليوم االستعداد -7

o األهل بكثرة o المال بجمع o الطاعات عملب           

 : السراء عند الواجب -8

o الشكر o الصبر o التكبر 

 : بـ للشرع موافقا صحيحًا تصرفه يكون ، ذلك غير أو ماله أو نفسه في بمصيبة المسلم أصيب إذا -9

o واالحتساب بالصبر o واإلهمال بالتجاهل o الجيوب ويشق ، الخدود بلطم 

 قال تعالى ) إنا كل شيء خلقناه بقدر ( تدل اآلية على :  -11

o           اإليمان بالكتب o اإليمان بالقدر خيره وشره o         اإليمان بالرسل 

 

 يتبع يتبع
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 درجات  10                  أمأل الفراغات بما يناسبها من الكلمات اآلتية :  السؤال الثالث : 

 ]اإلسراف    -  اليمين -  المزاح  كثرة - الزبور   -ال تخفى  -  غيبه  -نوح عليه السالم     - يراه  - التوحيد   -       محمد [         
 

 …..…..……………… أول الرسل  -1

 …..…..………………  آخر الرسل -2

 …..…..……………… جميع األنبياء دعوا إلى  -3

 …..…..………………   التحدث عن اآلخرين في غيبتهم بما يكرهون -4

 …..…..……………… عليه السالم أنزل اهلل على داود  -5

 …..…..……………… المجالس في تجنبها يجب التي السلوكيات من -6

 عليه خافية…..…..………………ال يسرق أحمد النه يعلم أن اهلل  -7

 فيها …..…..………………اإلسالم يأمر با العتدال في اللباس و ينهي عن  -8

 …..…..………………عندما أرتدي مالبسي ابدأ بـ   -9

 …..…..……………… أحسن عاصم في صالته النه يعلم أن اهلل   -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع تمنياتي لك بالنجاح                             

 درجات 10                   : ضعي عالمة ) صح ( أو )خطأ (أمام العبارات التالية : الرابعالسؤال 

          المجلس من الخروج عند السالم السنه من -1

                          شيئًا إخوتي أحد أو والدي من أطلب عندما صوتي أرفع -2

         به والتعبد وتالوتُه فيه بما والعمل محبتُه:  القرآن تجاه المسلم واجب -3

                    أشتري كل ما يعجبني من المالبس  -4

           وإحسانه العمل إتقان على ُيِعين وجل عز اهلل لمراقبة العبد استشعار -5

                              السالم عليه موسى الرسول على  الكريم القرآن نزل -6

        الشرك من التحذير و التوحيد إلى الدعوة السالم عليهم الرسل مهام من -7

   (  الخير صباح)  بقوله وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم اإلسالم تحية على يرد -8

         غيره أحد أدعوا وال اهلل أدعو -9

    معًا والرجال النساء على  محرم الثياب إسبال  -10

 

 درجات 6                             : : صلي من العمود )أ( ما يناسبه في العمود )ب(الخامس السؤال 

 أ

 

 ب

 المحتشمة الملبس الساترة   الموت بعد يقع ما

 بالغير أستهزئ ال عيسى عليه السالم

 اإلنجيل عليه سبحانه اهلل أنزل           المزاح آداب من

 يراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك اهلل تعبد أن المجالس آداب من

 المجلس من االنصراف قبل المجلس كفارة قول اإلحسان معنى

  والنار الجنة الجزاء، الحساب وعذابه، القبر نعيم اللباس آداب من
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       درجات  10                                                                : ةـحـيـحـصـة الـابـاري اإلجـتـاخالسؤال األول : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                          درجات 4                     : :  اذكري مثااًل واحدًا لكل مما يلي  الثانيالسؤال 

 رفع اليدين في الدعاءآداب الدعاء :  من  -1

  سبب لنيل رضا اهلل من فوائد ذكر اهلل :  -2

 بين اآلذان واإلقامة األوقات التي يفضل فيها الدعاء :   -3

 عدم اإلستهزاء بالدين:   المزاح آداب من   -4

الدرجة 

النهائية 

 رقمًا

الدرجة 

 النهائية كتابة

                     

40 

 ساعتان الزمن        الثالث االبتدائي الصف  الدراسات اإلسالمية المادة

 

 ثالث )          (       ــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم الطالبة : 

 

 الثالثاختبار نهاية  الفصل الدراسي 

 هـ 1443 – 1442للعام الدراسي  

 
 

 
 

 المملكة العربية السعودية

 التعليم وزارة 

 

 

 :                 اإليمان أركان من الثالث الركن -1

o بالرسل اإليمان     o بالكتب اإليمان o اإليمان باهلل 

 ...... :دعاء هو(  النشور وإليه أماتنا ما بعد أحييانا الذي هلل الحمد ) -2

o السيارة ركوب o   النوم من االستيقاظ o المنزل دخول     

 : قوم في ظهر الناس في الشرك ما ظهر أول -3

o السالم عليه نوح o السالم عليه آدم  o السالم عليه عيسى  

 : اللباس في بالرجال والنساء بالنساء الرجال تشبه حكم -4

o مكروه o مباح o محرم 

 : اهلل بأن استشعاري الكذب ترك على يعينني مما -5

o رحيم o سميع o غفور 

 : بــ الفرد صالة على الجماعة صالة تفضل -6

o درجة وعشرون سبع o درجة وعشرين ثمان   o درجة وعشرون تسع 

 : يكون اآلخر لليوم االستعداد -7

o األهل بكثرة o المال بجمع o الطاعات عملب           

 : السراء عند الواجب -8

o الشكر o الصبر o التكبر 

 : بـ للشرع موافقا صحيحًا تصرفه يكون ، ذلك غير أو ماله أو نفسه في بمصيبة المسلم أصيب إذا -9

o واالحتساب بالصبر o واإلهمال بالتجاهل o الجيوب ويشق ، الخدود بلطم 

 قال تعالى ) إنا كل شيء خلقناه بقدر ( تدل اآلية على :  -11

o           اإليمان بالكتب o اإليمان بالقدر خيره وشره o         اإليمان بالرسل 

 

 يتبع يتبع

 نموذج إجابه



2 
 

 درجات  10                  أمأل الفراغات بما يناسبها من الكلمات اآلتية :  السؤال الثالث : 

 ]اإلسراف    -  اليمين -  المزاح  كثرة - الزبور   -ال تخفى  -  غيبه  -نوح عليه السالم     - يراه  - التوحيد   -       محمد [         
 

    نوح عليه السالم أول الرسل  -1

        محمد  آخر الرسل -2

   التوحيد جميع األنبياء دعوا إلى  -3

 غيبه   يكرهونالتحدث عن اآلخرين في غيبتهم بما  -4

    الزبور عليه السالم أنزل اهلل على داود  -5

 المزاح كثرة المجالس في تجنبها يجب التي السلوكيات من -6

 عليه خافية ال تخفىال يسرق أحمد النه يعلم أن اهلل  -7

 فيها   اإلسرافاإلسالم يأمر با العتدال في اللباس و ينهي عن  -8

 اليمينعندما أرتدي مالبسي ابدأ بـ   -9

 يراه أحسن عاصم في صالته النه يعلم أن اهلل   -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع تمنياتي لك بالنجاح                             

 درجات 10                   : ضعي عالمة ) صح ( أو )خطأ (أمام العبارات التالية : الرابعالسؤال 

 صح         المجلس من الخروج عند السالم السنه من -1

 خطأ                         شيئًا إخوتي أحد أو والدي من أطلب عندما صوتي أرفع -2

 صح        به والتعبد وتالوتُه فيه بما والعمل محبتُه:  القرآن تجاه المسلم واجب -3

 خطأ                   أشتري كل ما يعجبني من المالبس  -4

 صح          وإحسانه العمل إتقان على ُيِعين وجل عز اهلل لمراقبة العبد استشعار -5

 خطأ                             السالم عليه موسى الرسول على  الكريم القرآن نزل -6

 صح       الشرك من التحذير و التوحيد إلى الدعوة السالم عليهم الرسل مهام من -7

 خطأ  (  الخير صباح)  بقوله وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم اإلسالم تحية على يرد -8

 صح        غيره أحد أدعوا وال اهلل أدعو -9

 خطأ   معًا والرجال النساء على  محرم الثياب إسبال  -10

 

 درجات 6                             : : صلي من العمود )أ( ما يناسبه في العمود )ب(الخامس السؤال 

 أ

 

 ب

 المحتشمة الملبس الساترة   الموت بعد يقع ما

 بالغير أستهزئ ال عيسى عليه السالم

 اإلنجيل عليه سبحانه اهلل أنزل           المزاح آداب من

 يراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك اهلل تعبد أن المجالس آداب من

 المجلس من االنصراف قبل المجلس كفارة قول اإلحسان معنى

  والنار الجنة الجزاء، الحساب وعذابه، القبر نعيم اللباس آداب من
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 درجات     10                                                                : ةـحـيـحـصـة الـابـاري اإلجـتـاخالسؤال األول : 

    درجات  10أوال: التوحيد                

 أول الرسل عليهم السالم ................. -1

o يوسف عليه السالم o نوح عليه السالم o إبراهيم عليه السالم 

 خاتم األنبياء هو ............ – 2

o          محمد صلى اهلل عليه وسلم o        عيسى عليه السالم o موسى عليه السالم 

 جميع الرسل يدعون إلى ..................... -3

o             عبادة اهلل وحده o               الصالة فقط o الصدق فقط 

 قال تعالى ) وباألخرة هم يوقنون ( تدل اآلية على : – 4

o         اإليمان بالرسل o          اإليمان بالكتب o اإليمان باليوم اآلخر 

 معنى اليوم اآلخر : – 5

o             يوم الجمعة o            يوم القيامة o     آخر أيام األسبوع 

 الركن السادس من أركان اإليمان هو : – 6

o           اإليمان بالكتب o          اإليمان بالرسل o اإليمان بالقدر خيره وشره 

 الواجب عند الضراء ........ – 7

o الشكر o الصبر o الجزع 

 قال تعالى ) إنا كل شيء خلقناه بقدر ( تدل اآلية على : -8

o           اإليمان بالكتب o اإليمان بالقدر خيره وشره o         اإليمان بالرسل 

 أقول عند المصيبة  – 9

o بسم اهلل o سبحان اهلل o         إنا هلل وإنا إليه راجعون 

 الواجب عند السراء  –10

o الشكر o الصبر o التكبر 

 

الدرجة 

النهائية 

 رقمًا

الدرجة 

 النهائية كتابة

                     

40 

 ساعتان الزمن        الثالث االبتدائي الصف  دراسات اإلسالميةال المادة

 

 ثالث )          (       ــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم الطالبة : 

 

 الثالثاختبار نهاية  الفصل الدراسي 

 الدور الثاني

 هـ 1443 – 1442للعام الدراسي  

 
 

 
 

 المملكة العربية السعودية

 التعليم وزارة 
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 درجات  10ثانيًا : الفقه         

  

 

 

 مع تمنياتي لك بالنجاح                             

 قامت هند بزيارة أحد أقاربها فعابت أثاث منزلهم    ) ماذا يسمى هذا الكالم  (  -1

o           سخرية o         كذب o نميمة 

 جلس سعيد مع زمالئه فاغتابوا أحد الطالب    ) كيف يتصرف ( -2

o        يشاركهم الغيبة o        يصمت o ينهاهم عن الغيبة 

 نقل الكالم السيئ إلى الشخص الذي قيل فيه يسمى : -3

o            كذب o            نميمة o غيبة 

 قال رسول اهلل ) ال تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق (  -4

 في هذا الحديث أدب من آداب المجالس هو :

o         الصدق o           البشاشة o التفسح 

 أحدد السلوكيات التي أبتعد عنها في المجلس -5 

o            ذكر اهلل o          الصالة على النبي o  باآلخريناإلستهزاء 

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك  )  هذا الذكر هو  ( -6

o         دعاء دخول المسجد o         دعاء النوم o كفارة المجلس 

 من آداب اللباس .......... -7

o          أشتري كل ما يعجبني o        أشتري ما أحتاج إليه فقط o الغالية أشتري المالبس 

 ال ألبس مالبس فيها  -8

o       صور أو عبارات محرمة o            ألوان متعددة o رسومات 

 من النوم   االستيقاظدعاء  -9

o  الحمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه

 الن ُّشور
o سبحان اهلل o      الحمدهلل 

 صالة الجماعة أفضل من صالة الفرد بــ ............... -10

o       خمس وعشرون درجة o      ست وعشرون درجة o سبع وعشرون درجة 
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 درجات     10                                                                : ةـحـيـحـصـة الـابـاري اإلجـتـاخالسؤال األول : 

    درجات  10أوال: التوحيد                

 أول الرسل عليهم السالم ................. -1

o يوسف عليه السالم o نوح عليه السالم o  عليه السالمإبراهيم 

 خاتم األنبياء هو ............ – 2

o          محمد صلى اهلل عليه وسلم o        عيسى عليه السالم o موسى عليه السالم 

 جميع الرسل يدعون إلى ..................... -3

o             عبادة اهلل وحده o               الصالة فقط o الصدق فقط 

 قال تعالى ) وباألخرة هم يوقنون ( تدل اآلية على : – 4

o         اإليمان بالرسل o          اإليمان بالكتب o اإليمان باليوم اآلخر 

 معنى اليوم اآلخر : – 5

o             يوم الجمعة o            يوم القيامة o     آخر أيام األسبوع 

 الركن السادس من أركان اإليمان هو : – 6

o           اإليمان بالكتب o          اإليمان بالرسل o اإليمان بالقدر خيره وشره 

 الواجب عند الضراء ........ – 7

o الشكر o الصبر o الجزع 

 قال تعالى ) إنا كل شيء خلقناه بقدر ( تدل اآلية على : -8

o           اإليمان بالكتب o اإليمان بالقدر خيره وشره o         اإليمان بالرسل 

 أقول عند المصيبة  – 9

o بسم اهلل o سبحان اهلل o         إنا هلل وإنا إليه راجعون 

 الواجب عند السراء  –10

o الشكر o الصبر o التكبر 

 

الدرجة 

النهائية 

 رقمًا

الدرجة 

 النهائية كتابة

                     

40 

 ساعتان الزمن        الثالث االبتدائي الصف  دراسات اإلسالميةال المادة

 

 ثالث )          (       ــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم الطالبة : 

 

 الثالثاختبار نهاية  الفصل الدراسي 
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 درجات  10ثانيًا : الفقه         

  

 

 

 مع تمنياتي لك بالنجاح                             

 قامت هند بزيارة أحد أقاربها فعابت أثاث منزلهم    ) ماذا يسمى هذا الكالم  (  -1

o           سخرية o         كذب o نميمة 

 جلس سعيد مع زمالئه فاغتابوا أحد الطالب    ) كيف يتصرف ( -2

o        يشاركهم الغيبة o        يصمت o ينهاهم عن الغيبة 

 نقل الكالم السيئ إلى الشخص الذي قيل فيه يسمى : -3

o            كذب o            نميمة o غيبة 

 قال رسول اهلل ) ال تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق (  -4

 في هذا الحديث أدب من آداب المجالس هو :

o         الصدق o           البشاشة o التفسح 

 أحدد السلوكيات التي أبتعد عنها في المجلس -5 

o            ذكر اهلل o          الصالة على النبي o  باآلخريناإلستهزاء 

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك  )  هذا الذكر هو  ( -6

o         دعاء دخول المسجد o         دعاء النوم o كفارة المجلس 

 من آداب اللباس .......... -7

o          أشتري كل ما يعجبني o        أشتري ما أحتاج إليه فقط o الغالية أشتري المالبس 

 ال ألبس مالبس فيها  -8

o       صور أو عبارات محرمة o            ألوان متعددة o رسومات 

 من النوم  االستيقاظدعاء  -9

o  الحمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه

 الن ُّشور
o سبحان اهلل o      الحمدهلل 

 صالة الجماعة أفضل من صالة الفرد بــ ............... -10

o       خمس وعشرون درجة o      ست وعشرون درجة o سبع وعشرون درجة 


