


 

  كل فقرة   (ل تان)  درج                                مما يلياختر الإجابة الصحيحة  /السؤال الأول:   

 

    ================================================================ 

     

لكل فقرة    تان)  درج          امام العبارات التالية (خطأ  x( صح أو علامة )     √ضع علامة )    /:الثانيالسؤال      

)  

  

 )          ( من االمثلة على توحيد االلوهية دعاء هللا سبحانه و تعالى  -1

 )          ( و الخبائث (أقول عند الخروج من الخالء ) اللهم اني اعوذ بك من الخبث  -2

 )          ( هو جده عبد المطلب ملسو هيلع هللا ىلصالذي سمى النبي محمداً  -3

 )          ( توحيد الربوبية يسمى ) توحيد العبادة ( -4

 )          ( معتدل الطول ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  -5

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 رقم الجلوس : ........................................................................................................................................................................... :اسم الطالب 

 هـ1444 للعام الدراسي : ) الدور األول(   لاالوأسئلة اختبار الفصل الدراسي 

الدرجة 
 رقماً 

الدرجة  
 كتابة

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

 التوقيع اسم المراجع التوقيع اسم المصحح

40     

   اساس جميع األعمال.1

 الذبحج .  الشركب.  التوحيدأ. 

   يتوضأ  ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول هللا . ٢

 باألوراقج.  بالصاعب.  بالمدأ. 

   ملسو هيلع هللا ىلص  االسم الذي اشتهر به النبي .  ٣

 االمينج.  احمدب.  محمدأ. 

   ملسو هيلع هللا ىلص  التوحيد الذي اقر به المشركون على عهد رسول هللا . 4

 توحيد األسماء والصفاتج.  توحيد االلوهيةب.  يد الربوبيةتوحأ. 

 نحصل على الماء الطهور من .  ٥

 الماء النجسج.  مياه المجاريب.  مياه االمطارأ. 

 هي قبيلةملسو هيلع هللا ىلص  قبيلة النبي .  6

 هوازنج .  ثقيفب.  قريشأ. 

 

 لسعوديةالمملكلة العربية ا

 وزارة التعليم
 ............بمنطقة  اإلدارة العامة للتعليم

 ...............مدرسة 

 الدراسات االسالميةالمادة: 

 اليوم :

 هـ 1444/ 04 /    التاريخ:  

 الرابعالصف: 

 الزمن : 

 

 

 درجات  10 

  ةدرج 1٢ 



 
 

  

لكل  تان)  درج                                  كلمة المناسبة وضعها في المكان المناسب لهاال رالسؤال الثالث: اخت  

 فقرة   (

 

     هللا  -   أفضل الخلق       -  الوضوء      -  ] عائشة بنت ابي بكر الصديق    
 
 [  خديجة بنت خويلد -القلب      -الشرك      -ترك المكان نظيفاً     -  طاغوت   

 
  

 .......................................كل ما عبد من دون هللا وهو راض يسمى  -1
   

 ...........................................................من اداب قضاء الحاجة  -2
   

 ....................................................... ملسو هيلع هللا ىلصمن فضائل النبي محمد  -3
   

 ..............................ي من العبادة لغير هللا فقد وقع فمن صرف شيئاً  -4
   

  ....................................................................نتهيأ للصالة بـ -5
   
 ..........................من النساء هي السيدة ملسو هيلع هللا ىلص محمد أول من أمن بالرسول  -6

   

 .............................................................التوكل ال يكون اال على  -7
   

 ...........................................................................محل النية  -8
   

 ..................................ودفن في حجرة السيدة ملسو هيلع هللا ىلص توفي الرسول محمد  -9
 

 

 انتهت األسئلة مع 

 ,,, لكم بالتوفيق والنجاح ناتمنيات

 درجة 18 



(1) 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

  اإلدارة العامة للتعليم 
  

         ابتدائية          

 
  
 

 

 

 

 

 

 هـ4111  العام الدراسي األولالفصل الدراسي  الفترة األولى أسئلة اختبار 

 اسم الطالب :

 السؤال األول:    
     
 ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي: ×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  )  ةضع عالم  (أ 
 

  

 (         )    هي قريش قبيلة النيب   1

 (         )    .ضخمِ  اليدين والقدمني كان النيب    2

 (         )    . رعمن فوائد نعمة املاء أن اهلل ُيحيي به الز  3

 (         )    .اىلشكر اهلل سبحانه وتعواجبنا جتاه نعمة املاء احملافظة عليها و   4

 (         )    .قط ف حتصل الطهارة للمسلم بإزالة النجاسة  5

 

 

 أختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:    السؤال الثاني: 
 .ند اخلروجأقدم رجلي اليمنى عند دخول اخلالء ورجلي اليسرى ع  ( 1

      خطأ ب    صواب  أ

 :مةمن طرق العناية بدورات املياه العا  ( 2

 الكتابة على جدرانها ب   اء احلاجةترك املكان نظيًفا بعد قض  أ

 :من مصادر املاء النجس  ( 3

      الصرف الصحي  مياه ب    ماء البحر  أ

    :حممدا هو الذي مسى النيب   (4

    جده عبداملطلب  ب  أمه آمنة أ

 .اسم واحدللنيب ُمحمٍد     ( 5

    صواب ب    خطأ  أ

 . سمامية الدراسات اإل  المـــادة : 
 . الرابع  الصـف : 

 . دقيقة  04 الزمـــــــــــــــن : 

 

 

 

 تدرجا 5

 تدرجا 5
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(2) 

  

  : الثالث  السؤال  
 لعمود ) ب( فيما يلي: انقل الرقم املناسب من العمود )أ( مبا يناسبه من ا  

 
 

 العمود )ب( قمالر العمود )أ( قمالر

   حمرم     ما :ينقسم املاء إىل قسمني ه   1

    نصلي إال هلل ال     ...وشديد سواد الشعر  كان النيب    2

   .الكريم القرآُن     ر ومن أمثلة املاء الطه   3

   .احلاجِة قضاِء أثناَء َأتكلُم ال     ا عند قضاء احلاجة من اآلداب اليت ال أفعله   4

   األنهار مياه     :هي للنبِّي ُمْعِجَزٍة أعظم 5

   كثيف اللحية      من أمثلة توحيد األلوهية   6

   املاء النجس  –ملاء الطهور ا     حكم استعمال املاء النجس   7

 
 
 
 

 : ضع الكلمات اآلتية في الفراغات المناسبة :   الرابع  السؤال  
 

 (     الحمد لله      –    كثير التبسم        –     غفرانك        –     أستتر عن األنظار     )
 

 ..................... ....................................... ....................................... ...................................................................... .......................... كان النيب   -1

 ...... ....................................... .............................................................................. ....................................... ........................................................................................ ....................................... ....................................... .............................................. ....................................... ................أقول عند الخروج من الخالء  -2

 ........... ..................................................................................................... ....................................... ....................................... ..... من اآلداب التي أفعلها عند قضاء الحاجة -3
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 تدرجا 3
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(3) 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

  اإلدارة العامة للتعليم 
  

         ابتدائية          

 
  
 

 

 

 

 

 

 هـ4111  العام الدراسي األولالفصل الدراسي  الفترة األولى أسئلة اختبار 

 جابةإج منوذ

 السؤال األول:    
 ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي: ×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  )  ةضع عالم  (أ 
 

  

 (       )    هي قريش قبيلة النيب   1

 (          ) .ضخمِ  اليدين والقدمني كان النيب    2

 (       )    . رعمن فوائد نعمة املاء أن اهلل ُيحيي به الز  3

 (       )    .اىلشكر اهلل سبحانه وتعواجبنا جتاه نعمة املاء احملافظة عليها و   4

 (    ×   )    .قط ف حتصل الطهارة للمسلم بإزالة النجاسة  5

 

 

 أختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:    السؤال الثاني: 
 .ند اخلروجأقدم رجلي اليمنى عند دخول اخلالء ورجلي اليسرى ع  ( 1

      صواب ب     أخط أ

 :مةمن طرق العناية بدورات املياه العا  ( 2

 الكتابة على جدرانها ب   اء احلاجةترك املكان نظيًفا بعد قض  أ

 :من مصادر املاء النجس  ( 3

      مياة الصرف الصحي  ب    ماء البحر  أ

    :حممدا هو الذي مسى النيب   (4

    جده عبداملطلب  ب  أمه آمنة أ

 .اسم واحدللنيب ُمحمٍد     ( 5

    صواب ب    خطأ  أ

 . سمامية الدراسات اإل  المـــادة : 
 . الرابع  الصـف : 

 . دقيقة  04 الزمـــــــــــــــن : 

 

 

 

 تدرجا 5

 تدرجا 5

22 
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(4) 

 

  : الثالث  السؤال  
 لعمود ) ب( فيما يلي: انقل الرقم املناسب من العمود )أ( مبا يناسبه من ا  

 
 

 العمود )ب( قمالر العمود )أ( قمالر

   حمرم   7 ما :ينقسم املاء إىل قسمني ه   1

   ال نصلي إال هلل   6  ...وشديد سواد الشعر  كان النيب    2

   .الكريم القرآُن   5 ر ومن أمثلة املاء الطه   3

   .احلاجِة قضاِء أثناَء َأتكلُم ال   4 ا عند قضاء احلاجة من اآلداب اليت ال أفعله   4

   األنهار مياه  3  :هي للنبِّي ُمْعِجَزٍة أعظم 5

   كثيف اللحية   2  من أمثلة توحيد األلوهية   6

   املاء النجس  –املاء الطهور  1   حكم استعمال املاء النجس   7

 
 
 
 

 : ضع الكلمات اآلتية في الفراغات المناسبة :   الرابع  السؤال  
 

 (     الحمد لله      –    كثير التبسم        –     غفرانك        –     أستتر عن األنظار     )
 

     كثير التبسم        – كان النيب   -1

 ...... ....................................... .............................................................................. .................................     غفرانك         أقول عند الخروج من الخالء  -2

      أستتر عن األنظار   من اآلداب التي أفعلها عند قضاء الحاجة -3

 

 

 

 تدرجا 3

 درجات 7

 التوفيق لك انتهت األسئلة .. ب

 


