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    الاجابة الصحيحة مما يلي: درجة لكل فقرة اختار: السؤال الثاني
 

 ساترين غير يكونا ان أن يلبسان بدون طهارة يكونان طاهرين ان  والجورب الخف على المسح شروط من .1

 للرجلين

 اربعة ايام ثالث ايام يوم وليلة مدة المسح للمقيم .2

 استعمال على المقدرةعدم  من شروط التيمم .3

 الماء

 طهارة الثوب استقبال القبلة

 هنا التيمم حكم(  الماء عنه وانقطع بيته في رجل) .4

: 

 يجب عليه الوضوء اليجوز جائز

 توحيد األلوهية  الصالة وقراءة القران الخوف والرجاء و المحبة :اركان العبادة الثالثة هي  .5

 الصالة المحبة التوكل  ونسمعها نراها التي الظاهرة العبادات من .6

 كلثوم وام ورقية زينب زينب ورقية وام كلثوم زينب وخديجة وحفصة بنات الرسول هن  .7

 وفاطمة

 اهله حقوق يؤدي يسيء التعامل مع اهله سيء بخلق يعاملهم ( خيركم ألهله)معنى  .8

 ثالثة خمسة اثنان النبي الذكور  أوالدعدد  .9

 في جاءت كما وصفاته هللا بأسماء االيمان هو .10

 : تعريف ، والسنة القران

 توحيد األسماء والصفات توحيد الربوبية  توحيد األلوهية

 

 

 

 التعليم وزارة
 

  

 دراسات إسالمية  /المادة 

  رابع /الصف 

 ساعة ونصف  /الزمن 

 رقم الجلوس : .............                                        .............................................................................................................................   / سم الطالبا

 هـ1444  لعام الثانيالدراسي  الفصلالنهائي  اختبار

الدرجة 
 رقما  

الدرجة  

 ....................... كتابة
 .درجة فقط

 توقيعه اسم المراجع  توقيع المصحح اسم المصحح

40     

 )             ( إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء يبطل التيمم.                              .1

 (      )        نهى النبي صلى هللا عليه وسلم النوم على البطن .2

 )             ( تحول األعمال المباحة الى عبادة اذا نوينا بها التقوي على الطاعة    .3

 )             ( كان النبي صلى هللا عليه وسلم يحب اللون األبيض .4

 )             ( كان النبي رحيماً بأوالده محباً لهم                                         .5

 )             ( ) أف ( كلمة تقال عند الفرح                                               .6

 )             ( قراءة القرآن من العبادات الباطنة                                         .7

 )             ( المسح على الخفين يمسح أسفل الخف في صفة .8

 )             ( خلع الخف أو الجوربال يبطل المسح عند  .9

 )             ( من العبادات الظاهرة الرجاء.10   

 

 درجات   10  

 درجات  10  



 

 السؤال الثالث :  ضع الرقم من العمود )أ( أمام ما يناسبه من العمود )ب( :     

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 لكلمات التالية  : الفراغات بما يناسبها من ا: أكمل  السؤال الرابع
 

 (  يعدل بينهم  -الظاهرة      –     محبتهم –   أن يلبسهما بعد كمال الطهارة   –  ) الُخف 

 

 مايلبس على الرجل من الجلد ونحوه :...................-1

 

 من شروط المسح على الخفين .............................. -2

 

  0)العبادات التي تكون ظاهرة لنا بأن نراها أو نسمعها ( تسمى عبادات : .............................   -3

 

   0من حقوق أهل بيت النبي ) صلى هللا عليه وسلم ( ..................... -4

 

  0.............من حسن معاملة النبي صلى هللا عليه وسلم لزوجاته أنه كان .....................-5

 

                                                      

  األسئلة انتهت                                                                                        

 )ب(                                 )  أ (                   الرقم

 خلع الخف أو الجورب      : آل محمد هم  1

 إبراهيم       :من شروط قبول العبادة  2

 على المسح صفة في 3

 : يمسح الخفين

 الخوف من هللا       

 الإخلاص هلل تعالى      من مبطلات المسح  4

 صلى النبي أولاد جميع 5

 زوجته من وسلم عليه هللا

 .. ابنه ماعدا خديجة

 وزوجاته وبناته النبي أبناء   

 وأعمامه احفاده من والمؤمنون

   واولادهم

 معلم المادة : مشعل العنزي أسال هللا لكم التوفيق                                       

 درجات  10

 درجات  10



 ول : السؤال األ

 

 

.............................  ظاهرة  العبادات المن .   1  

ي صىل هللا عليه وسلم من.  2 ي هللا عنها .........................  تزوج النب 
 السنة الثالثة من الهجرة رض 

 
. ف  

ي صىل هللا عليه وسلمأكان عدد .   3 .........................   الذكور   والد النب   

 4 . ما يلبس عىل الرجل من الصوف والقطن ونحوهما  ......................... 

 

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

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

 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 إدارة التعليم ........... 

 مدرسة :……….. 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 
 

 
 

 اسئلة اختبار منتصف   
ي  
 الفصل الدراسي الثان 

   هـ١٤٤٤العام الدراسي 

 

 دراسات إسالمية المادة : 

جة 
در
 ال

  
ي   الرابع الصف: 

 االبتدان 

 

 الطالبة: اسم 

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

 خمسة عشر  15

ي  
 : أمام التعريفات التالية المناسب المصطلح ضعي  :السؤال الثان 

 الـــتــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــريــــــف المصطلح  

جل من جلد ونحوه.       1  ما يلبس عىل الرِّ

 كل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة.   2

 العبادات البى تكون ظاهرة لنا. هي    3

لجوربا  ثالثة   الصالة   حفصة  

ات الظاهرةالعباد  العبادة   

 

5 

 الخف 

 الفراغ   التاليةضع الكلمات    -أ  
 
 المناسب لها  ف

 .   أنواع العبادة عددي اثنان من   -ب    

 

3 



 

 

   نعبد هللا خوفا من ……….    1

 هثواب )ج( الناس  )ب(  هعقاب )أ( 

 

 ول : أتبدأ مدة المسح عىل الخفي   من  .    2

 خلع الخفي    )ج( لبس الخف   )ب(  مسح بعد الحدث  )أ( 

 

ي هللا عنها  أصفات  من  .    3
 ..   م المؤمني   حفصة رض 

   ال تصوم )ج( قوامة الليل   )ب(  ال تصىل  )أ( 

 

ي صىل هللا عليه وسلم …أحقوق  من  .    4     هل بيت النب 

 كرهنا لهم  )ج( ذكرهم بسوء )ب(     محبتهم والدعاء لهم   )أ( 

 

ي صىل هللا عليه وسلم ……… أل.    5   والده . كان النب 

  )أ( 
 
  )ب(  قاسيا

 
  )ج( ظالما

 
 رحيما و محبا

 

كم أل.   6 كم خي  ي صىل هللا عليه وسلم " خي   حديث النب 
 
كم ألأهله , و ف  هىل "  نا خي 

كم ألمعب  "  ما    … "  ههلخي 

 أحسن التعامل مع  )أ( 
 
ي  )ب(    هله مؤدبا

 
ء ف امه أل )ج(   هلهأالتعامل مع  سي  هله عدم احيى

 

    مدة المسح للمقيم : .    7

   يوم وليلة )ج( سبوع أ )ب(  شهر )أ( 

 جابة الصحيحة بوضع دائرة عليها : اخيى ال  :السؤال الثالث  

 انتهت األسئلة ،،
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