


 هـ1444العام الدراسي                             المملكة العربية السعودية                                                                                              

 األول الفصل الدراسي :                                                                                                                                     وزارة التعليم  

 االبتدائي لرابعالصف : ا                                                                                                      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 :

  أول زوجة للنبي صلى هللا عليه وسلم : -1

 زينبد(  فاطمةج(  عائشة (ب يجةخد (أ
 

  : فراش ووسادة النبي صلى هللا عليه وسلم -2

 مما ذكر  شيءال د(  الجلد المحشو بالقطن ج(  بالريشلجلد المحشو ا (ب بالليفالجلد المحشو  (أ

  :النبي هو الذي بشر بالنبي محمد صلى هللا عليه وسلم  -3

 إبراهيم عليه السالمد(  نوح عليه السالمج(  موسى عليه السالم (ب عيسى عليه السالم (أ

  : يب النبي عليه الصالة والسالم  من الغنائم كان نص -4

 النصفد(  لثلث اج(  لربعا (ب خمسال (أ
 

  : إال هلل مثال على  ي ال نصل -5

سماء التوحيد اج(  توحيد الربوبية  (ب األلوهيةتوحيد  (أ
 والصفات 

 ذكر  مما شيءال د( 
 

  : عبد من دون هللا  كل ما -6

 ذكر مما ءشي الد(  التوحيد ج( عبادة ال (ب الطاغوت (أ
 

  : الطهور في  ءيستعمل الما -7

 ذكر جميع ما د( غسل المالبسج(  الغتسال والطهارةا (ب الوضوء (أ
 

  : حكم استعمال الماء النجس -8

 جائزد(  نةسج(  واجب (ب محرم (أ
 

  : معنى الشفاعة -9

 المودةد(   ةالمحبج(  لصداقة ا (ب ساطةالو (أ
 

  : قد وقع في حكم من صرف شيئا من العبادة لغير هللا يكون - 10

 االسالم د( العبادة ج(  التوحيد (ب الشرك (أ

 (1 ) 

 يتبع                                  

 

 ____ 



 أكملي الفراغات التالية : السؤال الثاني :      

 (غفرانك  - األمين –إفراد  –العبادة  –الطهور الماء  –اليمنى -القمر  - الفطرة –أعلى مراتب المحبة -)خديجة 

 واسمائه وصفاته . واأللوهيةهللا في ربوبيته ---------التوحيد هو : -1

 -----------اإلنسان يولد على  -2

 --------------ية يسمى توحيد توحيد االلوه -3

 . بنجاسةالماء الذي ال يتغير طعمه  --------------- -4

 ----------------قول عند الخروج من الخالء أ -5

 --------------لقب النبي صلى هللا عليه وسلم  -6

 -------------ي عند الخروج من الخالء أقدم رجل -7

 لة البدرلي --------يشبه  اكان النبي صلى هللا عليه وسلم أحسن الناس وجه  -8

 ---------------------------و :الخليل ه -9

 ساء .من الننبي صلى هللا عليه وسلم بال أول من آمن --------------- -10

 

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

 

 

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

 ن محمد رسول هللا(أال هللا وإله إن ال أشهد أالذكر المستحب قوله بعد الوضوء ) -1
 

   (    ) 

 النوم  الحاالت التي يسن فيها الوضوء عند -2
 

)       ( 

 (العيون  –)االمطار  هرمن مصادر الماء الطا -3
 

(       ) 

 فيه ذكر هللا  شيءال أدخل الخالء ومعي  -4
 

)       ( 

 بل من نواقض الوضوء أكل لحم األ -5
 

)       ( 

 من أسماء النبي محمد سماه به جده ) عبد المطلب (  -6
 

)       ( 

 معنى البائن ) ليس بالطويل الزائد (  -7
 

)       ( 

 أول ما يستفتح باب الجنة من فضائل النبي صلى هللا عليه وسلم  -8
 

)       ( 

 ها في المدنية توفيت عائشة رضى هللا عن -9
 

)       ( 

 )       ( بغلته وسالحه  صلى هللا عليه وسلم ولم يترك االمات النبي -10

 

 (                                              يتبع 2)                                                

 

 ____ 

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

 العامود  ) ب ( العامود )أ (

 لسواك ا)     (  اسم قبيلة النبي صلى هللا عليه وسلم  -1
 

 العميقالنوم اكل االبل و)     (  لنبي صلى هللا عليه وسلمل أعظم معجزة -2
 

 الماء الطاهر والماء النجس   )     ( السميع البصير -3
 

 األسماءوتوحيد الربوبية وتوحيد  األلوهيةتوحيد  )     ( ي يجب فيها الوضوءالحاالت الت -4
 والصفات 

 

 شكر هللا  )     ( انكر المشركين -5
 

  توحيد االلوهية )     ( بنا تجاه نعمة الماءواج -6
 

 قرانالصالة وقراءة ال )     ( التوحيد أنواعمن  -7
 

 والصفات األسماءمثال على توحيد  )     ( من أقسام المياه  -8
 

  القرآن الكريم  )     ( من نواقض الوضوء  -9
 

 قريش )     ( من سنن الوضوء- 10
 

 

 

 العبادة )     ( 

 

___________________________________________________________________ 

 (3 ) 

 انتهت األسئلة

 مع تمنياتنا لكن بالتوفيق والنجاح 

 مان سبحينوف سليأ / 

  

                                                                                                             

 المدرسة مديرة                                                                                                              

 منال بنت راشد الحربي                                                                                                         



 

 

  -السؤال األول :

  الصحيحة :   اإلجابةاختاري    

 

  افراد هللا يف ربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته هو تعريف   -1
    التوحيد    الفقه    احلديث   التفسري 
 األمساء والصفات من أمثلة توحيد    -2
    ال نصلي اال هلل    هللا هو السميع    ال خالق اال هللا    ال رازق اال هللا 
 مبحمد هو   الذي مسى النيب    -3
   أبوه عبد هللا    أمه أمنة    جده عبد املطلب   عمه أبو طالب 
  كان لون بشرة النيب    -4
   أبيض اللون    أسود اللون    أصفر اللون   أمحر اللون 
 من آداب قضاء احلاجة   -5
   استقبال القبلة    أسترت عن األنظار    اإلكثار من الكالم    استخدام اليد اليمن 
 جيب الوضوء عند   -6
  النوم    ذكر هللا    الصالة   األكل 

 

 

 يتبع 

 اململكة العربية السعودية 
 إدارة التعليم مبحافظة جدة 

 155املدرسة / ب  

 دراسات إسالمية  املادة 

 رابع )     (  الصف 

 15  الدرجة  هـ1444اختبار مادة الدراسات اإلسالمية الفصل الدراسي األول للعام 

 .........................................  اسم الطالبة
 طالبيت النجيبة استعيين ابهلل 

 مث اجييب على ما يلي 
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  -السؤال الثاين :

 أملي الفراغ مبا هو مناسب :    / أ

 توحيد األلوهية هو إفراد هللا بـ ...............  -1
 به يف .............. و .............   لإلقتداء  أحب دراسة سرية النيب   -2
 شديد سواد ............. وله حلية .............   كان النيب   -3
 حتصل الطهارة أبمرين مها ................ و ..............  -4

 :   أقر املشركون بتوحيد الربوبية ولكن مل يدخلوا اإلسالم عللي   /   ب

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

  -لسؤال الثالث :ا

 صلي العامود ) ب ( مبا يناسبه من العامود ) أ ( أ /  
  

 العامود ) ب (   العامود ) أ (  
 زائد الطول   معن كلمة الفطرة  1
 املطاع يف قومه   املقصود بـ الطويل البائن  2
 التوحيد  السيد هو  3
 الشفاعة    4

 
 مل التالية حسب املطلوب اجل  صنفي ب /  

  لتطهر به / مياه األمطار / مياه الصرف الصحي حيرم استعماله / يصح ا
 و طعمه أو رحيه بنجاسة الذي تغري لونه أمل يتغري بنجاسة /  الذي  

 املاء النجس املاء الطهور  ملطلوب ا
   التعريف 

   حكم االستعمال 
   األمثلة 

 
 انتهت األسئلة ابلتوفيق 
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