


 
 ١٤٤٤الدور األول لعام االختبار النهائي لمادة الدراسات اإلسالمية الصف سادس الفصل الدراسي الثاني اسئلة  

 :  طالبتي العزيزة استعيني باهلل ثم أجيبي على ما يلي

 
 األول: اختاري االجابة الصحيحة مما يلي: السؤال 

 ج. النار   ب. اجلنة   أ. حوض النيب ملسو هيلع هللا ىلص   يوم القيامة عن  .أن املبتدع حيجب ١
 قوة اإلميان  . ج ب. قلة ذكر هللا   أ. كثرة ذكر هللا عز وجل  يف الذنوب واملعاصي أسباب كثرية منها  للوقوع . ٢
 ج. ال خيرج من ملة اإلسالم   ب. منافق  أ. خيرج من ملة اإلسالم   مؤمن انقص اإلميان  حكم مرتكب الكبائر . ٣
القران عند أهل السنة واجلماعة هو مصدر العقيدة  . ٤ النبوية   أ.  والسنة 

 الصاحلوإمجاع السلف 
الصاحل ج.   ب. القران الكرمي فقط  السلف  إمجاع 

 فقط 
 بنت عمر  حفصة ج.  أمساء بنت أيب بكر ب.  أيب بكر  بنت أ. عائشة    عنهم.....رضي هللا النطاقني هي مسيت بذات . ٥
 ج. وسط املرأة قدم املرأة  و  ب. ةأاملر و رأس أ.  أن يقف اإلمام عند رأس الرجل  يستحب .٦
 ج. عشرة تكبريات ب. ستة تكبريات  أ. أربع تكبريات  التكبريات يف الصالة على امليت  عدد .٧
 ج. اإلحسان   ب. اإلسالم   أ. اإلميان   الركن الثالث من أركان  تعد الزكاة . ٨
 ج. واجبة   حمرمة ب.  أ. سنة مؤكدة  على كل مسلم  حكم الزكاة . ٩

 ج. الغنم والكالب  والطيورب. اإلبل  أ. اإلبل والبقر والغنم  هي  هبيمة األنعام . ١٠
ترك  .  ١١ هي  وفعل تعريف  الشرعية  الواجبات 

 احملرمات
 ج. اإلحسان   ب. الذنوب واملعاصي  أ. الشرك 

معني مل يرد عليها دليل  أداء عبادة يف وقت  .  ١٢
 مثال على  

 ج. البدعة   الكفرب.  أ. اإلميان  

 ج.   كفر اصغر ب.   كفر خمرج من اإلسالم  .  أ اليوم اآلخر  إنكار .حكم ١٣
ابو بكر الصديق و  من العشرة املبشرون ابجلنة .١٤

 ....... رضي هللا عنه هللا عنهم  
 ج. اسامة ين زيد   الزبري بن العوامب.  ابو هريرة أ. 

 جابر عبدهللا اخلزرجي . ج سفيان  معاوية بن أيب ب.  أ. خالد بن الوليد  العقبة وبيعة الرضوان هو  صحايب شهد بيعة .١٥
النيب ملسو هيلع هللا ىلص ) لو دان مين الختطفته  قال  يف من  .  ١٦

 ( هو  املالئكة عضوا عضوا 
 ج. الوليد بن املغرية  ب. ابو هلب  أ. ابو جهل  

ويقدر  .١٧ طعام  من  صاع  هو  الفطر  زكاة  مقدار 
 بحاليا 

 كيلو   ٨ج.  كيلو   ٣ب. كليو  ٦أ. 

القيامة    .١٨ يوم  وجل  عز  هللا  أعدها  اليت  الدار 
 لعبادة املتقني هي  

 اجلنة  ج.  ب. الربزخ  أ. النار 

لباس متطوعا  هي ما يدفعه املسلم من مال أو  .١٩
 للفقراء واحملتاجني تعريف  

 ج. النفقة   ب. الزكاة   أ. صدقة التطوع 

من هو الصحايب الذي كان مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف .٢٠
 ..... رضي هللا عنه   اهلجرة 

 ج. أسامة بن زيد   ب. ابو بكر الصديق   أ. علي بن أيب طالب  

 
 

٢٠ 



 
 درجتان لكل فقرة  صلي الفقرة من العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني : السؤال الثانـي : 

  
 

 العمود الثاني  الرقم  العمود األول  الرقم 

١ 
بهم ( اهد دوسا وائت قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص ) اللهم 

  مع غير المسلمين دليل على حسن التعامل 
فيه بين النبي ملسو هيلع هللا ىلص وبين كفار قريش  الزمن الذي كان  

 والصلح العهد 

 بالهداية  لهم الدعاء   رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اي  معنى في عهد  ٢

رضي هللا عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مر عن جابر  ٣
 عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: 

 تكثير الماء بين يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص  

 وسمه (  ) لعن هللا الذي   معجزات النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعالمات بركته  من  ٤

به  بكل ما أخبر هللا به في كتابه أو أخبر هو اإليمان   معنى فاستعن باهلل   ٥
 رسوله ملسو هيلع هللا ىلص مما يكون بعد الموت 

 اي اعتمد على هللا في جميع أمورك    اإليمان باليوم اآلخر  تعريف  ٦

 

    التالية :أكملي الفراغات بما يناسبها من الكلمات  السؤال الثالث

 

 –     حسن الخلق      –      البدعة          –        أصحابه           –       البركة         –       أرسل لي )

 (قطع الرحم         –         النار      –          هللا ةرؤي

 

 هي النماء والزيادة في الخير   ............................تعريف  .١

 ( ففعلت    ...............................زيد على حدة ثم  تمرك أصنافا العجوة على حدة وعذق  ) اذهب فصنف    قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ف  .٢

 ملسو هيلع هللا ىلص  هلل بما لم يشرعه هللا وال رسوله هي التعبد   .................................تعريف . ٣

 ........... رضي هللا عنهم .........................و على مثل ما كان عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص أهل السنة والجماعة هم من كانوا  .٤

 عز وجل  أعظم نعيم المؤمنين في الجنة هي ........................................... . ٥

 المحرمات مثل ........................... واجتناب ................. يكون بأداء الطاعات مثل ........ حفظ هللا عز وجل ٦

 لكل من لم يؤمن باهلل وأعرض عن دينه ورسالة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص  .................. هي الدار التي أعدها هللا يوم القيامة . ٧

 
 

   /املادة   ةمعلم                               األسئلة مع متنيايت لكم ابلتوفيق والنجاح انتهت                                    

١٢ 

٨ 


