


 

 انغؤال األول : ضغ ػاليخ ) √ ( أيبو انؼجبسح انصحٍحخ وضغ ػاليخ ) × ( أيبو انؼجبسح انخطأ:

 )         (                    .هى انششك وأػظى انًحشيبد يٍ أػظى انىاججبد هى انزىحٍذ .1

 )         (                   اإلعالو وصبحجه يخهذ فً انُبس .انششك األكجش يخشج يٍ يهخ  .2

 )         (                                  يٍ أيثهخ انششك األصغش انشٌبء وانحهف ثغٍش هللا . .3

 )         (                   أجش يٍ قبل انغالو ػهٍكى وسحًه هللا وثشكبره ػششح حغُبد . .4

 )         (                                                                كثٍش انزجغى .كبٌ انُجً ملسو هيلع هللا ىلص .5

 )         (                                                   ػذد أسكبٌ انصالح أسثؼب ػشش سكُب . .6

 )         (                                        يٍ صفخ كالو انُجً ملسو هيلع هللا ىلص أَه ٌزأَى فً كاليه .  .7

 )         (                              صالح انجًبػخ أفضم يٍ صالح انفشد ثؼششٌٍ دسجخ . .8

 )         (                                            يؼُى ) ثغى هللا ( أي : أثذا يغزؼٍُب ثبهلل . .9

 )         (                                 صالح انجًبػخ واججخ ػهى انشجبل فً انًغجذ .  .11

 )         (                                  ٌحشو رأخٍش انصالح ػٍ وقزهب ػًذاً دوٌ ػزس . .11

 )         (          .                 أقم انصحبثخ سواٌخ ألحبدٌث انُجً ملسو هيلع هللا ىلص  أثى هشٌشح  .12

 )         (                                                  انزشهذ األول يٍ واججبد انصالح . .13

 )         (                    جًٍغ انزكجٍشاد يٍ واججبد انصالح يب ػذا ركجٍش االحشاو . .14

 )         (                               .  لٌحشو رؼجٍذ االعًبء نغٍش هللا يثم : ػجذ انشعى .15

 )         (                            إرا اسدد انذخىل ػهى أحذ فئًَ أعزأرٌ عجغ يشاد . .16

 )         (     كبٌ انُجً ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌقطغ ػهى أحذ كاليه ثم ٌُزظش حزى ٌفشؽ يٍ كاليه .   .17

 )         (                                              انهؼٍ هى دػبء ثبنطشد يٍ سحًخ هللا . .18

 )         (                             انكزة فً انًضاح عجت فً حصىل اإلثى وانغٍئبد . .19

 )         (                                      حكى انششك األصغش واجت وٌضٌذ ثبإلًٌبٌ .  .21

  .                                       )         ( ششك األنىهٍخ انغجىد نغٍش هللا يٍ أَىاع .21

 )         (                                               كبٌ انُجً ملسو هيلع هللا ىلص ٌجذأ يٍ نقٍه ثبنغالو .  .22

 (   )                             إرا دخهذ انًغجذ فال أجهظ حزى أصهً رحٍخ انًغجذ .  .23

 )         (                                             ػذد واججبد انصالح عذ ػششح سكُب . .24

 )         (                                                         أٌ هللا ال ٌغفش أٌ ٌششك ثه . .25

 )         (                      انششك األكجش هى صشف َىع يٍ أَىاع انؼجبدح نغٍش هللا . .26

 أٌ إفشبء انغالو ثٍٍ انُبط عجت نضسع انًحجخ ثٍُهى .                         )         ( .27

   

 

  المصحح: توقٌعه:  

  المراجع: توقٌعه: أربعون درجة ٓٗ
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   ............................................................. رقم الجلوس ................اسم الطالب :

                                                                              

 

 انًًهكـخ انؼـشثٍخ انغؼـىدٌخ

 وصاسح انزؼهٍى
 ثـاإلداسح انؼبيخ نهزؼهٍى 

 

  الدراسات االسالمٌة : المادة

  رابع ابتدائً الصف:

 الزمن: ساعة ونصف

هـٖٗٗٔالتارٌخ:   /   /   
هـٗٗٗٔ/ٖٗٗٔ العام الدراسً - األول الدور -ثالث اختبار الفصل الدراسً ال  



 السؤال الثانً : اختر اإلجابة الصحٌحة:

 جعل شرٌك مع هللا فً ربوبٌته وألوهٌته وأسمائه وصفاته هو تعرٌف : .ٔ

 الشركأ.  التوحٌدب.  ج. االٌمان

ء  ( اسم من أسماء هللا :   ًْ ُ َخاِلُق ُكّلِ َش   ٕ. قال هللا تعالى )َّللاه

الرحمنج. الخالقب.   المصورأ. 

أعظم سورة فً القرآن الكرٌم : .ٖ  

الفاتحةج. الناسب.  الفلقأ.   

من أركان الصالة قراءة سورة : .ٗ  

ال عمرانج. الفاتحةب.  البقرةأ.   

:من واجبات الصالة  .٘  

السجودج. الركوعب.  سبحان ربً العظٌمأ.   

:من أسماء سورة الفاتحة  .ٙ  

الكوثرج. الشافٌةب.  التوبةأ.   

معنى ) أعوذ باهلل ( أي : .7  

ألجأ إلى هللاج. أقرأ كالم هللاب.  حمد هللا.أأ   

من معبودات المشركٌن :.8  

الذبح هللج. السجود هللب.  األحجارأ.   

من مواضع السالم : .9  

من الحمام خروجج. عند دخول البٌتب.  عند دخول الحمامأ.   

فإنً أقف : نعند االستئذا.ٓٔ  

عن ٌمٌن الباب أو ٌسارهج. داخل البٌتب.  مام البٌت.أأ   

إذا سمعت أحد ٌكثر من السبب والشتم فهذا ٌدل على أنه :.ٔٔ  

قوى الحجةج. سًء الخلقب.  مظمومأ.   

السالم من العٌوب والنقائص هو معنى اسم : .ٕٔ  

السالمج. الرحٌمب.  الرحمنأ.   

هو الجامع لجمٌع األسماء الحسنى والصفات العلى  .ٖٔ  

السمٌعج. العلٌمب.  هللاأ.   

 

 

ٖٔ 

 انتهت األسئلة

ي للجميع بالتوفيق والنجاح  معلم المادة : 
 
 ومع تمنيات


