


 هـ1444العام الدراسي                            المملكة العربية السعودية                                                                                              

 الثانيالفصل الدراسي :                                                                                                                                    وزارة التعليم  

 االبتدائي  الثالثالصف :                                                                                                                      اإلدارة العامة للتعليم  

 زمن االختبار : ساعة ونصف                                                                                                                            مكتب التعليم

 (٣)عدد األوجه  (٣)عدد األسئلة :                                                                                                                                  

 هـ 1445/  1444لعام   ثانيالللفصل الدراسي  األول( )الدورمادة الدراسات اإلسالميةل االختبار النهائي

 

 اختار اإلجابة الصحيحة من بين األقواس : السؤال األول :

وغيرهما من المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس ترك الطعام والشراب  -1
 :تقرباً هلل تعريف 

 

 اإليمان باهلل  د( الطاعة والصبرج(  العبادة (ب الصوم (أ
 

  :التصح الصالة دون  -2

 الشيء مما سبقد(  تحية المسجد ج(   الهدوء في المسجد (ب ستقبال القبلةا (أ

  :  الصالةدخول الوقت من شروط  -3

 الشرط التاسعد(  الشرط الثامنج(  دسلشرط الساا (ب ابعسشرط الال (أ

  :  تقرباً الى هللا تعالى تعريف الداء المناسكالتوجه الى مكة في اشهر الحج  -4

 الزكاةد(  الصومج(  اإليمان  (ب حج بيت هللا الحرام (أ
 

  :مالشهر الذي يصومه المسلمون في جميع انحاء العالم  -5

  محرمد(  شعبانج(  شوال  (ب رمضان (أ
 

  :  من زوال الشمس الى ان يصير كل شي مثله وقت صالة ........... -6

 العشاءد(  لمغربا ج( فجرلا (ب ظهرال (أ
 

  :  صالة الجماعة واجبة على ........... -7

 الشيء مما ذكر د( النساء ج(  والنساء  الرجال (ب الرجال   (أ
 

  : من اركان اإليمان  -8

 الزكاةد(  حج بيت هللا الحرام ج(  لصوما (ب اإليمان بالمالئكة  (أ
 

  : صالة الجماعة افضل من صالة الفرد ب  -9

بخمس وعشرين ج(  درجةبثالث وعشرين  (ب بسبع وعشرين درجة (أ
 درجة

بست وعشرين د( 
 درجة

 

  أي من هذه األعمال يعد من اآلداب بعد دخول المسجد؟  – 10

أداء النافلة بعد    (ب  صالة تحية المسجد. (أ
 الصالة المفروضة

رفع الصوت بقراءة ج( 
القرآن والتشويش على 

 الموجودين.

 استقبال القبلة د(

____  

   ١٥ 

 

   ٤٠ 



 

  :يربي المسلم على الصيام  -11

 الشيءمما سبقد(  لعدلاج(  ب(الخوف لطاعة والصبر ا (أ
 

  النزول بالوحي من عمل: -12

 د( الشيء مما سبق  االنبياءج(  ب(الرسل المالئكةأ(

  : إذا رأيت أحد المصلين يلقي مناديل في المسجد فإني  -13

 جميع ماسبق د( خرج من المسجداج(  أهتم لذلك الب( نصحه اأ( 

  :  أحب البالد الى هللا تعالى  -14

 طرقهاد(  شوارعهاج(  بيوتها األمنه ب(  مساجدهاأ(
 

  يحرص المسلم على قراءة وحفظ آية الكرسي، ألن: -15

من قرأ آية الكرسي  أ(
دبر كل صالة لم يمنعه 

من دخول الجنة إال 
 الموت

آية الكرسي وردت في  ب( 
 سورة آل عمران

آية الكرسي أطول آية ج( 
 كتاب هللا في

 أقصرآية الكرسي د( 
  آية في كتاب هللا 

 

           

                          

 : امام العبارة ( ️✔)او عالمة ( ️✔)عالمة  ضع السؤال الثاني :   

 الزكاة )      ( االركن الرابع من أركان اإلسالم هو-١ . 

 البقرة )      ( في سورةوردت آية الكرسي -٢ . 

 عند النوم )     (فيها قراءة اية الكرسي من األوقات التي تسن  -٣. 

 (مالئكته واليوم اآلخرو)االيمان بالكتب من أركان االيمان-٤ )     (. 

 صالة التراويح تكون في رمضان )    (-٥ . 

 اللهم أفتح لي أبواب رحمتك )     ( ويقول اليمينيبدأ عند دخول المسجد بقدمه -٦. 

 طلوع الشمس )      (.إلى  طلوع الفجروقت صالة الفجر من -٧ 

 المصاحف في أماكنها المخصصة لها )      (وضع -٨. 

 والخروج منه بسكينة ووقار )      (دخول المسجد -٩. 

 (. دم ازعاج المصلين برفع الصوت )    ع-١٠ 

 (.  الصالة بمالبس نظيفة )   -١١ 

 الماء على فرش المسجد )    (.عدم صب -١٢ 

 الكعبة الشريفة قبلة المسلمين -١٣.)    ( 

 دخول الوقت )     (.من شروط الصالة -١٤  

 لعب األطفال في المسجد )    (.-١٥ 

 

 

 

____  

   ١٥ 



  

 

  السؤال الثالث : صل العبارة من العامود ) أ ( بما يناسبها من العامود ) ب ( :

 

 

          

 

 

 بالتوفيقلكم   انتهت األسئلة دعواتي                                            

 المادة : معلم                                               

   

   ١٠ 



(1( 
 

 

 
 

 املىمكة العربية الصعودية

 وزارة التعميي

 االدارة العاوة لمتعميي بتبوك

  العشروناالبتدائية 

 

 هـ 1443التاريخ :     /     /  

 املادة :  دراشات اشالوية 

 الصف  :  الثالث االبتدائي 

 السون : شاعة ونصف 

  

 اختباز ىَآ٘ الفصل الجاىٕ يف مادٗ الدزاسات اإلسالمٔ٘ 

 ٍـ 3441للصف الجالح االبتدائٕ لعاو 

 .…………………رقي اجلموس :   ….……………………………اشي الطالبة : 

 درجات اختبار نواية الفصن الدراشي الثاني

 الدزج٘ الشؤال
 املشتخق٘٘ جالدز

 اسه املدقق٘ ّالتْقٔع  اسه املساجع٘ ّالتْقٔع اسه املصخخ٘ ّالتْقٔع
 كتابة  رقىًا

      20 األوه 

      20 الثاني 

 درجة 40 اجملىوع   
 

   

 

 

 

 

 

 

40 



(2( 
 

 

 

  

 

  اإلجاب٘ الصخٔخ٘ فٔنا ٓلٕ :  ٖأختازالشؤال األّل : فقسٗ ) أ ( 

1 
 الركن الخامس من أركان اإلسالم

 اإليمان بالمالئكة اإليمان باهلل حج البيت

2 

 يصوم المسلمون في شهر

 شعبان رمضان رجب

3 
 الحج المبرور ليس لو جزاء إال ....

 الجنة النار الحديثة 

4 

 اركان االسالم

 خمسة أربعة ثالثة

5 
 يذىب المسلمون للحج إلى

 أبها الرياض المكرمةمكة 

6 

 يصلي المسلمون في رمضان صالة

 التراويح الوتر الضحى

7 
 عدد اركان االيمان 

 عشرة تسعة ستة

8 

 الملك الموكل بالوحي ىو 

 ابو ىريرة جبريل محمد

9 
 من أعمال المالئكة الكرام

 العبدكتابة اعمال  الزكاة الصالة

11 
 خلق اهلل المالئكة من 

 نار نور طين

 
 

 التْحٔد

02 

 

10 



(3( 
 

 

 تابع مادٗ التْحٔد

 :  أكنلٕ الفساغ مبياسب٘ مً كلنات فقسِ ) ب (  األّل  شؤالال

 القدز  ( -السمحً   –ذٖ احلج٘  –الجاىٕ  -االمياٌ باهلل   –اهلل عز ّجل  -) السبْبٔ٘  

 خلقنا وخلق جميع البشر ىو ......................................... الذي -1

 معنى .................... ىو افراد اهلل تعالى بالربوبية وااللوىية ومالو من االسماء والصفات . -0

 .......من اسماء اهلل الحسنى .................................................................... -3

 عبدون ( دليل على توحيد ................................يقال تعالى ) وما خلقت الجن واألنس إال ل -4

 . االيمان االيمان بالمالئكة ىو الركن ..................... من اركان  -5

 يحج المسلمون في شهر ..................................................... -6

 الركن السادس من اركان االيمان ىو االيمان بـــ........................... خيره وشره . -7

 ) ب (:  مً العنْد مً العنْد ) أ ( مبا ٓياسبُصلٕ  فقسِ ) جـ ( الشؤال األّل   

 ) ب (  ) أ ( 

 من االيمان بالمالئكة  االيمان بالقرآن الكريم -1

 من االيمان باليوم األخر  االيمان بجبريل -0

 من االيمان بالكتب  االيمان بالجنة والنار -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 

 

3 

 

10 



(4( 
 

 

 
 

 
 

 : اخلاطئ٘ العبازٗ اماو )×( ّعالم٘ الصخٔخ٘ العبازٗ اماو ( √) عالم٘ ضعٕأ ( فقسٗ )   :  الجاىٕالشؤال 

 

 )          ( النوم أوقات يسن فيها قراءة آية الكرسي عند -1

 )          ( يقال عند الدخول إلى المسجد ) اللهم أفتح لي ابواب رحمتك ( -0

 )          ( إزعاج المصلين برفع الصوت في المسجد سلوك صحيح  -3

 )          ( تحية المسجد من ادأب دخول المسجد  -4

 )          ( دعاء الخروج من المنزل ) بسم اهلل توكلت على اهلل وال حول وال قوة اال باهلل (  -5

 )          ( عورة المرأة من السرة إلى الركبة  -6

 )          ( من شروط الصالة إزالة النجاسة عن البدن  -7
 

  -اختازٖ االجاب٘ الصخٔخ٘ مما ٓأتٕ :فقسٗ )ب ( الشؤال الجاىٕ  
 
 (    سورة الفلق - سورة الناس - اية الكرسي)   أعظم آية في كتاب اهلل ىي -1

 (   البقرة  - االخالص - الفاتحة)  وردت اية الكرسي في سورة -0

معنى قولو تعالى ) ال تأخذه سنة وال نوم ( في  -3
 آية الكرسي 

 (  النعاس - الخوف - الضحك) 

 (  مدارسها -  شوارعها - مساجدىا)  أحب البالد إلى اهلل  -4

 ( رفع صوتو - ان يدخل برجلو اليمنى - ان يدخل برحلو اليسرى)  من آداب دخول المسجد -5

 (  الحمدهلل غفرانك -  اللهم أني اسالك من فضلك)  يقال عند الخروج من المسجد -6

 

 

  مادٗ الفقُ

02 

 

7 

 

14 
 

7 



(5( 
 

 

 الفقُتابع مادٗ 

 

 .ْمٕ بتصخٔخَا يف املسبع الرٖ امامُ ق( ضعٕ خط حتت العبازٗ اخلاطئ٘ ثه  فقسٗ ) ج الشؤال الجاىٕ  

 

  يبدأ وقت الظهر من غروب الشمس

  قبلة المسلمين في الرياض

  عورة الرجل من السرة إلى القدم

 

 

 :  أكنلٕ : للصالٗ شسّط تشع٘ ال تصح إال بَا (  فقسٗ ) دالشؤال الجاىٕ  

 

 التمييز -3 العقل -0 اإلسالم-1

 إزالة النجاسة -6 سترة العورة -5 ......................-4

 .........................-9 إستقبال القبلة -8 ......................-7

 

 فخورة بك يا نور المستقبل ، قد انهت اختبارك بنجاح

 معلمة المادة /  

 

 

 
 

 

3 

 

3 

 

6 


