


 هـ1444العام الدراسي                             المملكة العربية السعودية                                                                                              

 األول الفصل الدراسي :                                                                                                                                     وزارة التعليم  

 االبتدائي الخامس الصف :                                                                                                       اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 

 زمن االختبار : ساعة ونصف                                                                                                     مكة المكرمة ) بنات ( غربالتعليم مكتب 

 ( 3)عدد األوجه  (4)عدد األسئلة :                                                                                                                          ابتدائية األبناء النجباء 

 هـ 1445/  1444لعام   األولمادة الدراسات اإلسالمية للفصل الدراسي ل االختبار النهائي 

 

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس : السؤال األول :

  : إلقامةعدد جمل ا -1

 12د(  19ج(  16 (ب 11 (أ
 

  : ( هللا اكبرمعنى جملة ) -2

هللا اكبر واعظم من  (أ
  ءشي كل 

  مدبر اال هللاال د(   محمد رسول هللاج(   اقبلوا على الصالة (ب

  : عقوبة تارك الصالة  -3

 مما ذكر ءشي الد(  الجنةج(  ىالرض (ب النار  (أ

  :  حكم الصالة -4

 مستحبةد(   جائزهج(  سنة (ب واجبة  (أ
 

  :  فرضت الصالة في السماء -5

  الثامنةد(  الرابعةج(   االولى (ب السابعة (أ
 

  :  كان النبي صلى هللا عليه وسلم يحب التيسير في أمور -6

 ذكر مما ءشي الد(  تالوة القران  ج( نوم لا (ب لطهارةا (أ
 

  :  اشهد ان ال اله اال هللا ( الذكر المستحب قوله) -7

 قبل الصالة د( اثناء الوضوءج(  قبل الوضوء (ب الوضوء بعد  (أ
 

  :  (----لم )وجعلت قرة عيني في قول النبي صلى هللا عليه وس -8

 الحجد(   الصيامج(  الزكاة  (ب  الصالة (أ
 

  : الخمس فرض كفاية علىالصلوات االذان في  حكم   -9

 رذك مما ءشي الد(  اءلرجال والنساج(  لنساءا (ب جاللرا (أ
 

  :   ما أمر هللا بهأعظم  – 10

 ذكر مما ءشيال  د(  الرضاج(  الشرك (ب التوحيد (أ

 (1 ) 

 يتبع                                  

 

 ____ 



 أكملي الفراغات التالية : السؤال الثاني :      

 الصالة خير من النوم  –الجنة  – 15 – العبادة - لشركا - ه درجاتصاحب يرفع – الخروج مبكرا - نن الرواتبالس)

 (ابي هريرة  –قراءة القرآن  –

 . -----------------من آداب يوم الجمعة  -1

 ----------- من فضائل العلم  -2

 بعدها وبل الفريضة عشرة ركعة يتطوع بها ق اتاثن-------------  -3

 . من العبادة لغير هللا  شيءصرف   --------------- -4

 ---------------- جن واالنس الحكمة من خلق ال -5

 -------------- عدد جمل االذان  -6

 ------------- لمحافظ على الصالة انها سبب لدخول من أثر ا -7

 -----------فجر التي تقال في صالة ال الجملة  -8

 --------------من أمثلة المداومة على العمل الصالح  -9

 -------------هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي يكنى  -10

 

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

 

 

 ضعي إشارة )    ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )     ( أمام العبارة الخاطئة : السؤال الثالث :      

 ة هي ملة إبراهيم عليه السالم يالحنيف .1
 

   (    ) 

 الةهم أو حزن توجه الى الص ابهأصكان النبي عليه الصالة والسالم إذا  .2
 

)       ( 

 من آداب المشي الى الصالة الذهاب اليها مبكرا  .3
 

(       ) 

  أولهاخير صفوف الرجال  .4
 

)       ( 

 هللا ويرضاه من االقوال واالفعال الظاهرة والباطنة هما يحبجامع لكل  مالعبادة: اس .5
 

)       ( 

 في العيد كان يصلي خارج البنيانمن هدي النبي عليه الصالة والسالم  .6
 

)       ( 

 ج رافرضت الصالة ليلة االسراء والمع .7
 

)       ( 

 النساء  واجب على : االذان حكم  .8
 

)       ( 

 نهى هللا عنه الشرك اعظم ما .9
 

)       ( 

 (       )  الفطارمن هدي النبي عليه الصالة والسالم في الصيام تأخير السحور وتعجيل ا .10

 

 (                                              يتبع 2)                                                

 ____ 

 ____ 



 

 

 صلي العبارة من العامود ) أ ( بما يناسبها من العامود ) ب ( : السؤال الرابع :

 العامود  ) ب ( العامود )أ (

 دخول الجنة)     (  ( مل بالعلمعال)المراد  -1
 

 الثاني من اركان االسالم)     (  من شروط العبادة  -2
 

  اللهم افتح لي أبواب رحمتك  )     ( مؤمن الذي يقرأ القران شبه النبي ال -3
 

 ذن متطهراؤان يكون الم )     ( كان النبي صلى هللا عليه وسلم يفتتح قراءته -4
 

 الصالة )     ( دعاء الخروج من المنزل   -5
 

 هللا توكلت على هللا وال حول وال قوة اال باهلل بسم )     ( بد يوم القيامةعما يحاسب عليه الأول   -6
 

 االستعاذة  )     ( ؤذنلممن سنن ا -7
 

 باألترجة )     (  دعاء دخول المسجد -8
 

 هلل والمتابعة للنبي صلى هللا عليه وسلم اإلخالص )     (  الصالة هي الركن  -9
 

 تعلمه المسلم  تطبيق ما )     ( ثواب الحج- 10
 

 
 

 السواك )     ( 

 

___________________________________________________________________ 

 (3 ) 

 انتهت األسئلة

 مع تمنياتنا لكن بالتوفيق والنجاح 

 مان سبحينوف سليأ / 

  

                                                                                                             

 المدرسة مديرة                                                                                                              

 منال بنت راشد الحربي                                                                                                         

 ____ 


