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   1444) الدور األول (  لعام  سادسالصف اللدراسات اإلسالمية لمادة ا ألولالدراسي ا اختبار الفصل  اسئلة

 :على األسئلة التاليةمستعينة باهلل  أجيبي صغيرتي                                       

  السؤال األول:

 اختاري اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة :    –أ 

 اعتقاد بالقلب و قول باللسان و عمل بالجوارح ) تعريف (  -1

 نواقص اإليمان -ج نواقض اإليمان-ب اإليمان  -أ

 من نماذج توجيهه للصغار :   -2

 اللهم علمه الحكمة  -ج ياغالم سم هللا وكل بيمينك  -ب يا أبا عمير ما فعل النغير  -أ

 حكم صالة الجمعة للرجال :   -3

 جائزة -ج سنة -ب واجبه -أ

 من شعب اللسان : -4

 الحب في هللا -ج قراءة القران -ب الصالة -أ

 ................ المراد بذوي الرحم : هم األقارب من جهة   -5

 األب و األم   -ج ألما-ب ألب  ا-أ

 الكالم أثناء خطبة الجمعة :  -6

 مكروه -ج جائز  -ب محرم -أ

 صرف نوع من أنواع العبادة لغير هللا ) تعريف ( :  -7

 الشرك األصغر -ج األكبر الشرك-ب الشرك  -أ

 مع جلسائه: من صفات النبي  -8

  سماعه لجلسائه-ج زيارة مريضهم -ب اإلهداء لهم  -أ

 يكبر اإلمام في الركعة الثانية من صالة العيد :   -9

 تكبيرات  4 تكبيرات  4 -ب تكبيرات  4 -أ

   عن الخادم :  عدد مرات العفو -10

 مرة   50 –ج  مرة 60 -ب مرة  70 -أ

       اختاري من العمود ) أ ( ما يناسبه من العمود ) ب ( بوضع الرقم المناسب : – ب

 ب      أ

ِلَكَََّّّإِن َّ: قال تعالى     والية هللا للمؤمنين  -1 ََََّلَّيَْغِفُرَّأَنَّيُْشَرَكَّبِِهََّويَْغِفُرََّماَُّدوَنَّذََٰ َّللا 

 ( ِلَمنَّيََشاءَُّ

ُ َوِليُّ الهِذيَن آَمنُوا) قال تعالى:    أن هللا ال يغفر للمشرك -2  (َّللاه

َ َعلَٰى َما َهَداُكْم  َوِلتُْكِملُوا)قال تعالى:      حكم صالة الجمعة  -3 اْلِعدهةَ َوِلتَُكب ُِروا َّللاه
 ( َولَعَلهُكْم تَْشُكُرونَ 

هُْم َواَل يَْنفَعُُهْم ) :قال تعالى   التكبير في عيد الفطر   -4 ِ َما اَل يَُضرُّ َويَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاه
ُؤاَلِء ُشفَعَاُؤنَا ِعْنَد َّللاهِ   ( ۚ َويَقُولُوَن َهٰ

اَلِة ِمن يَْوِم قال تعالى : )     معبودات المشركينبعض  -5 يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا إِذَا نُوِدَي ِللصه
ِلُكْم َخْيٌر لهُكْم إِن 

ِ َوذَُروا اْلبَْيَع ۚ ذَٰ اْلُجُمعَِة فَاْسعَْوا إِلَٰى ِذْكِر َّللاه
 (  ُكنتُْم تَْعلَُمونَ 

   الشرك يحبط جميع األعمال  -6

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 المكرمة  إدارة تعليم مكة
 مكتب تعليم غرب مكة بنات 

 

 

 ةمنةمن 

 

 

 اخ 

 

 3عدد األوراق  : 
 

 3عدد األسئلة : 
 

   ساعتانالزمن : 

 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

  

 

 

 
 

5 

 يتبع 



2 
 

   :السؤال الثاني 

             ( أمام العبارة الخاطئة :  x( أمام العبارة الصحيحة و عالمة )  √ضعي عالمة )   -أ 

  يسن للخطيب أن يسلم على الناس إذا صعد المنبر.    -1

  العامل أجرته بعد إتمام عملة مباشرة .  إعطاء -2

    يجوز تخطي رقاب الناس يوم الجمعة إذا رأى مكانًا خاليًا .   -3

  ) أتاكم أهل اليمن هم أرق افئدة ........(    من صور الترحيب عند النبي  -4

   رتفاع القمر قدر رمح .إيبدء وقت صالة العيد من  -5

    ن هللا ينصر المظلوم يوم القيامة .إ -6

  نتهاء من الصالة .ستسقاء بعد اإليخطب اإلمام لإل -7

  جاره من وجع  في عينه .  زار النبي  -8

  معنى الكسوف ذهاب ضوء الشمس فقط كله أو بعضه .   -9

  الرجل من مجلسه .   إقامةيجوز  -10

 

 

 المصطلح المناسب أمام المعنى المناسب :   ضعي   -ب 

 

 )...............................(  االستيطان معني   -1

 ) ............................. (الشرف معنى  -2

 ............................ (   ) هو  اإلحسان لألقارب -3

 ) ............................(  هو جعل شريك مع هللا في الربوبية و األلوهية و األسماء و الصفات  -4

 ) ............................ (  هو  طلب السقيا من هللا بنزول المطر  -5

 

 

 

  الشرك  ستسقاء اإل صلة الرحم  اإلقامة الدائمة  المكانة 
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   : لثالسؤال الثا

   :صنفي الكلمات التي بين األقواس تحت ما يناسبها في الجدول التالي - ) أ (

 ( الكفر األصغر -الكفر األكبر    –الشرك األصغر    –النفاق األكبر  –البدع  –)الشرك األكبر 

 

 

 

  اثنان مما يلي : اذكري ) ب (:   

 العبادات التي تشرع عند حدوث الكسوف . 

1- ..............................................................................................................    

2-  ............................................................................................................... 

 :  سنن العيدين 

1- ............... ............................................................................................ 

2- ...........................................................................................................    

   

 

 

 

 

 

 

 نواقص اإليمان  نواقض اإليمان 
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 انتهت األسئلة دعواتي لكن بالتوفيق 
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   1444(  لعام  نموذج إجابة )  سادسالصف اللدراسات اإلسالمية لمادة ا ألولاختبار الفصل الدراسي ا  اسئلة

 :على األسئلة التاليةمستعينة باهلل  أجيبي صغيرتي                                       

  السؤال األول:

 اختاري اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة :    –أ 

 اعتقاد بالقلب و قول باللسان و عمل بالجوارح ) تعريف (  -1

 نواقص اإليمان -ج نواقض اإليمان-ب اإليمان  -أ

 من نماذج توجيهه للصغار :   -2

 اللهم علمه الحكمة  -ج ياغالم سم هللا وكل بيمينك  -ب يا أبا عمير ما فعل النغير  -أ

 حكم صالة الجمعة للرجال :   -3

 جائزة -ج سنة -ب واجبه -أ

 من شعب اللسان : -4

 الحب في هللا -ج قراءة القران -ب الصالة -أ

 ................ المراد بذوي الرحم : هم األقارب من جهة   -5

 األب و األم   -ج ألما-ب ألب  ا-أ

 الكالم أثناء خطبة الجمعة :  -6

 مكروه -ج جائز  -ب محرم -أ

 صرف نوع من أنواع العبادة لغير هللا ) تعريف ( :  -7

 الشرك األصغر -ج األكبر  الشرك-ب الشرك -أ

 مع جلسائه: من صفات النبي  -8

 سماعه لجلسائه -ج زيارة مريضهم -ب   اإلهداء لهم -أ

 :  يكبر اإلمام في الركعة الثانية من صالة العيد  -9

 تكبيرات 6  -ج تكبيرات  5 -ب تكبيرات  4 -أ

   عن الخادم :  عدد مرات العفو -10

 مرة   50 –ج  مرة 60 -ب مرة  70 -أ

       اختاري من العمود ) أ ( ما يناسبه من العمود ) ب ( بوضع الرقم المناسب : – ب

 ب      أ

    والية هللا للمؤمنين  -1
2 

ِلَكَََّّّإِن َّ: قال تعالى  ََََّلَّيَْغِفُرَّأَنَّيُْشَرَكَّبِِهََّويَْغِفُرََّماَُّدوَنَّذََٰ َّللا 

 ( ِلَمنَّيََشاءَُّ

    أن هللا ال يغفر للمشرك -2
1 

ُ َوِليُّ الهِذيَن آَمنُوا) قال تعالى:  (َّللاه

     حكم صالة الجمعة  -3
4 

َ َعلَٰى َما َهَداُكْم  َوِلتُْكِملُوا)قال تعالى:  اْلِعدهةَ َوِلتَُكب ُِروا َّللاه
 ( َولَعَلهُكْم تَْشُكُرونَ 

  التكبير في عيد الفطر   -4
5 

هُْم َواَل يَْنفَعُُهْم ) :قال تعالى  ِ َما اَل يَُضرُّ َويَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاه
ُؤاَلِء ُشفَعَاُؤنَا ِعْنَد َّللاهِ   ( ۚ َويَقُولُوَن َهٰ

    بعض معبودات المشركين -5
3 

اَلِة ِمن يَْوِم قال تعالى : )  يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا إِذَا نُوِدَي ِللصه
ِلُكْم َخْيٌر لهُكْم إِن 

ِ َوذَُروا اْلبَْيَع ۚ ذَٰ اْلُجُمعَِة فَاْسعَْوا إِلَٰى ِذْكِر َّللاه
 (  ُكنتُْم تَْعلَُمونَ 

   الشرك يحبط جميع األعمال  -6

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 المكرمة  إدارة تعليم مكة
 مكتب تعليم غرب مكة بنات 

 

 

 ةمنةمن 

 

 

 اخ 

 

 3عدد األوراق  : 
 

 3عدد األسئلة : 
 

   ساعتانالزمن : 

 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

  

 

 

 
 

5 

 يتبع 



2 
 

   :السؤال الثاني 

             ( أمام العبارة الخاطئة :  x( أمام العبارة الصحيحة و عالمة )  √ضعي عالمة )   -أ 

 √ يسن للخطيب أن يسلم على الناس إذا صعد المنبر.    -1

 √ العامل أجرته بعد إتمام عملة مباشرة .  إعطاء -2

 √   يجوز تخطي رقاب الناس يوم الجمعة إذا رأى مكانًا خاليًا .   -3

 x أهل اليمن هم أرق افئدة ........(  ) أتاكم   من صور الترحيب عند النبي  -4

 x  رتفاع القمر قدر رمح .إيبدء وقت صالة العيد من  -5

 √   إن هللا ينصر المظلوم يوم القيامة . -6

 √ يخطب اإلمام لإلستسقاء بعد اإلنتهاء من الصالة . -7

 √ جاره من وجع  في عينه .  زار النبي  -8

 x بعضه . معنى الكسوف ذهاب ضوء الشمس فقط كله أو   -9

 x الرجل من مجلسه .   إقامةيجوز  -10

 

 

 المصطلح المناسب أمام المعنى المناسب :   ضعي   -ب 

 

 (  اإلقامة الدائمة  )االستيطان معني   -1

 (  المكانة  ) الشرف معنى  -2

 ( صلة الرحم )  هو  اإلحسان لألقارب -3

 (  لشركا)  هو جعل شريك مع هللا في الربوبية و األلوهية و األسماء و الصفات  -4

 (   الستسقاء ا)  هو  طلب السقيا من هللا بنزول المطر  -5

 

 

 

  الشرك  االستسقاء  صلة الرحم  اإلقامة الدائمة  المكانة 

 

10 

 

5 

 

15 

 

 

 يتبع 
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   : لثالسؤال الثا

   :صنفي الكلمات التي بين األقواس تحت ما يناسبها في الجدول التالي - ) أ (

 ( الكفر األصغر -الكفر األكبر    –الشرك األصغر    –النفاق األكبر  –البدع  –)الشرك األكبر 

 

 

 

 

  اثنان مما يلي : اذكري ) ب (:   

 .العبادات التي تشرع عند حدوث الكسوف

 التكبير   –الصدقة  –الصالة  –الدعاء 

 :  سنن العيدين

الصالة في أداء  –اشياً ذهاب للمصلى مال –أجمل المالبس لبس  –كل تمرات أ –للرجال التطيب  – االغتسال

 الرجوع من طريق آخر .للمصلى من طريق والذهاب  –المصلى 

 

   

 

 

 

 

 

 

 نواقص اإليمان  نواقض اإليمان 

 البدع  الشرك األكبر 

 الشرك األصغر  النفاق األكبر  

 الكفر األصغر  الكفر األكبر  
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4 

 انتهت األسئلة دعواتي لكن بالتوفيق 
    


