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 هـ1444 الدراسي للعام –) الدور األول (  – األول الدراسي  الفصل نهايةختبار ا

 ........................................................................................................اسم الطالب :  

 

 )      ( السادس االبتدائيالصف : 

      اختر اإلجابة الصحيحةالسؤال األول :

 هي اعتقادات وأقوال وأعمال تبطل اإليمان وتخرج من اإلسالم . - 1
 .منقصات االيمان   -جـ  .نواقض اإليمان  – ب الذنوب والمعاصي.-أ 

 االيمان:أي مما يأتي ليس من منقصات  -2
 األكبر النفاق -جـ  البدع    -ب الذنوب والمعاصي –أ 

 تعريف: -لوهيته أو أسمائه وصفاته أجعل شريك مع هللا تعالى في ربوبيته أو  -3
 شرك المحبة -جـ  الشرك األكبر -ب شرك الطاعة –أ 

 :يدل قوله تعالى :" إن الشرك لظلم عظيم "على  -4

 اإذان المشرك ال يغفر هللا له ذنبه  -ب ان الشرك أعظم الظلم –أ 
 مات عليه

عمال سواء في األ ال يحبط جميع -جـ 
 الدنيا او االخرة

 يعتبر الصوم .....-5
 .من شعب السانـ جـ  .الجوارحمن شعب  -ب من شعب القلب –أ 

 والصفات:من أمثلة الشرك في األسماء  - 6
 غير هللاأن يعتقد أن للكون رب ـ  جـ أن يعتقد أن أحدا يعلم الغيب مع هللا -ب إنكار اسماء هللا تعالى -أ 

 :معنى تقيم الصالة اي المراد  -7
 الوتر ـ جـ .النافلة – ب .الفريضة -أ

 من صفات النبي صلى هللا عليه وسلم  مع جلسائه : -8

 عدم االنصاتـ جـ  التواضعـ  ب عدم التبسم -أ
 كان إذا اشتد إعجابه بشيء من ماله تصدق به : - 9
 عبدهللا بن عمر -جـ  بن صخر أبو هريرة عبدالرحمن -ب جابر بن عبدهللا -أ 

 :كان يقوم على نعله وسواكه ومن خدم النبي  ......-10

 عقبة بن عامر ـ  جـ عبد هللا بن مسعود  -ب أنس بن مالك –أ 

 من هدي النبي في التعامل مع ...." أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة " 11
 األعداءـ  جـ   الجيران -ب الوفود والضيوف –أ 

يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم ) مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه (يدل قول  – 12
 ) مازال ( على :

 تقليل الوصية بالجار-جـ  كثرة الوصية بالجار -ب عدم الوصية بالجار -أ 

 :حكم صالة العيد للرجال   -13

 فرض عين - جـ سنة مؤكدة – ب فرض كفاية-أ
 يبدأ وقت صالة العيد من : -14

 انخفاض الشمسـ جـ  من ارتفاع الشمس قدر رمحـ  ب شروق الشمس –أ 

 من سنن العيدين : -15

 أكل حلوى - جـ لبس أجمل الثياب – ب الذهاب بالسيارة -أ

 هللا أكبر ،هللا أكبر ،آل إله اال هللا ،وهللا أكبر، هللا أكبر،  وهلل الحمد ، صفة :  -16

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 .................إدارة التعليم 
  ......................مدرسة : 

 الدراسات اإلسالمية المادة : 
 السادس االبتدائيالصف : 

 الزمن : ساعتان
 



 تكبير اآلذان ـ جـ  .تكبير الكسوف ـ  ب العيدتكبير  –أ 

 الحكمة من حدوث الكسوف -17

 شكر هللا سبحانه وتعالى - جـ عند موت أحد من البشر – ب تخويف هللا لعباده -أ

 يجب الوضوء عند فعلنا للعبادة التالية : -18   

 الصومـ جـ  الصالةـ  ب الزكاة –أ 

 من العبادات التي تشرع عند حدوث الكسوف : -19

 الصالة والدعاء -جـ  الدعاء وصلة الرحم – ب الصالة والصيام -أ

 :يستحب النداء لصالة الكسوف بــ -20

 الصالة خير من النوم -جـ  الصالة جامعة – ب حي على الصالة -أ

      من العمود ) أ ( ما يناسبه من العمود ) ب ( بوضع الرقم المناسب : راخت – السؤال الثاني 

 ب     أ

 " فسوف يأتي هللا بقوم يحبهم ويحبونه : "قال تعالى     المشرك حرم هللا عليه الجنة  -1

 ( بل هللا يمن عليكم أن هداكم لإليمان ) قال تعالى:    الشرك ال يغفره هللا  -2

 (  ن هللا ال يغفر أن يشرك به إ)قال تعالى:       التكبير في عشر ذي الحجة   -3

  معدودات(واذكر هللا في أيام قال تعالى: )   محبة هللا للمؤمنين  -4

  ( فقد حرم هللا عليه الجنة إنه من يشرك باهللقال تعالى : )   نعمة اإليمان من أجل النعم  -5

 القوسين:أكمل الفراغ مما بين  -السؤال الثالث : أ 
 األعلى(   –الغاشية  –قراءة سورة الكهف  –  -يكره  –محرم  –ركعتان  –شرك في األلوهية  –الجمعة  )يوم    

 ...........أن يقرأ في الركعة األولى بعد الفاتحة  بالقراءة، والسنةصالة الجمعة .......يجهر فيهما اإلمام  -1

 ...........حكم الشرك األصغر  -2

 السجود لغير هللا ........... -3

 خير يوم طلعت عليه الشمس .......... -4

 من مستحبات يوم الجمعة.............................. -5

 .......للمسلم أن يتخطى الرقاب .  -6
  :  أجب عن األسئلة التالية ) ب (:  

 .................................................................................... الدعاء المستحب عند نزول المطر -1

 قارن في جدول بين صالة الجمعة وصالة العيد.  -2

 صالة العيد صالة الجمعة وجه المقارنة 

   حكمها

   وقتها

   الخطبة

 نموذج اإلجابة 
snvLdXlCo-https://youtu.be/I 

https://youtu.be/I-snvLdXlCo
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