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   1444) الدور األول (  لعام  سادسالصف اللدراسات اإلسالمية لمادة ا ألولالدراسي ا اختبار الفصل  اسئلة

 :على األسئلة التاليةمستعينة باهلل  أجيبي صغيرتي                                       

  السؤال األول:

 اختاري اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة :    –أ 

 اعتقاد بالقلب و قول باللسان و عمل بالجوارح ) تعريف (  -1

 نواقص اإليمان -ج نواقض اإليمان-ب اإليمان  -أ

 من نماذج توجيهه للصغار :   -2

 اللهم علمه الحكمة  -ج ياغالم سم هللا وكل بيمينك  -ب يا أبا عمير ما فعل النغير  -أ

 حكم صالة الجمعة للرجال :   -3

 جائزة -ج سنة -ب واجبه -أ

 من شعب اللسان : -4

 الحب في هللا -ج قراءة القران -ب الصالة -أ

 ................ المراد بذوي الرحم : هم األقارب من جهة   -5

 األب و األم   -ج ألما-ب ألب  ا-أ

 الكالم أثناء خطبة الجمعة :  -6

 مكروه -ج جائز  -ب محرم -أ

 صرف نوع من أنواع العبادة لغير هللا ) تعريف ( :  -7

 الشرك األصغر -ج األكبر الشرك-ب الشرك  -أ

 مع جلسائه: من صفات النبي  -8

  سماعه لجلسائه-ج زيارة مريضهم -ب اإلهداء لهم  -أ

 يكبر اإلمام في الركعة الثانية من صالة العيد :   -9

 تكبيرات  4 تكبيرات  4 -ب تكبيرات  4 -أ

   عن الخادم :  عدد مرات العفو -10

 مرة   50 –ج  مرة 60 -ب مرة  70 -أ

       اختاري من العمود ) أ ( ما يناسبه من العمود ) ب ( بوضع الرقم المناسب : – ب

 ب      أ

ِلَكَََّّّإِن َّ: قال تعالى     والية هللا للمؤمنين  -1 ََََّلَّيَْغِفُرَّأَنَّيُْشَرَكَّبِِهََّويَْغِفُرََّماَُّدوَنَّذََٰ َّللا 

 ( ِلَمنَّيََشاءَُّ

ُ َوِليُّ الهِذيَن آَمنُوا) قال تعالى:    أن هللا ال يغفر للمشرك -2  (َّللاه

َ َعلَٰى َما َهَداُكْم  َوِلتُْكِملُوا)قال تعالى:      حكم صالة الجمعة  -3 اْلِعدهةَ َوِلتَُكب ُِروا َّللاه
 ( َولَعَلهُكْم تَْشُكُرونَ 

هُْم َواَل يَْنفَعُُهْم ) :قال تعالى   التكبير في عيد الفطر   -4 ِ َما اَل يَُضرُّ َويَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاه
ُؤاَلِء ُشفَعَاُؤنَا ِعْنَد َّللاهِ   ( ۚ َويَقُولُوَن َهٰ

اَلِة ِمن يَْوِم قال تعالى : )     معبودات المشركينبعض  -5 يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا إِذَا نُوِدَي ِللصه
ِلُكْم َخْيٌر لهُكْم إِن 

ِ َوذَُروا اْلبَْيَع ۚ ذَٰ اْلُجُمعَِة فَاْسعَْوا إِلَٰى ِذْكِر َّللاه
 (  ُكنتُْم تَْعلَُمونَ 

   الشرك يحبط جميع األعمال  -6

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 المكرمة  إدارة تعليم مكة
 مكتب تعليم غرب مكة بنات 

 

 

 ةمنةمن 

 

 

 اخ 

 

 3عدد األوراق  : 
 

 3عدد األسئلة : 
 

   ساعتانالزمن : 
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 يتبع 



2 
 

   :السؤال الثاني 

             ( أمام العبارة الخاطئة :  x( أمام العبارة الصحيحة و عالمة )  √ضعي عالمة )   -أ 

  يسن للخطيب أن يسلم على الناس إذا صعد المنبر.    -1

  العامل أجرته بعد إتمام عملة مباشرة .  إعطاء -2

    يجوز تخطي رقاب الناس يوم الجمعة إذا رأى مكانًا خاليًا .   -3

  ) أتاكم أهل اليمن هم أرق افئدة ........(    من صور الترحيب عند النبي  -4

   رتفاع القمر قدر رمح .إيبدء وقت صالة العيد من  -5

    ن هللا ينصر المظلوم يوم القيامة .إ -6

  نتهاء من الصالة .ستسقاء بعد اإليخطب اإلمام لإل -7

  جاره من وجع  في عينه .  زار النبي  -8

  معنى الكسوف ذهاب ضوء الشمس فقط كله أو بعضه .   -9

  الرجل من مجلسه .   إقامةيجوز  -10

 

 

 المصطلح المناسب أمام المعنى المناسب :   ضعي   -ب 

 

 )...............................(  االستيطان معني   -1

 ) ............................. (الشرف معنى  -2

 ............................ (   ) هو  اإلحسان لألقارب -3

 ) ............................(  هو جعل شريك مع هللا في الربوبية و األلوهية و األسماء و الصفات  -4

 ) ............................ (  هو  طلب السقيا من هللا بنزول المطر  -5

 

 

 

  الشرك  ستسقاء اإل صلة الرحم  اإلقامة الدائمة  المكانة 
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   : لثالسؤال الثا

   :صنفي الكلمات التي بين األقواس تحت ما يناسبها في الجدول التالي - ) أ (

 ( الكفر األصغر -الكفر األكبر    –الشرك األصغر    –النفاق األكبر  –البدع  –)الشرك األكبر 

 

 

 

  اثنان مما يلي : اذكري ) ب (:   

 العبادات التي تشرع عند حدوث الكسوف . 

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

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

 :  سنن العيدين 

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

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

   

 

 

 

 

 

 

 نواقص اإليمان  نواقض اإليمان 
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 انتهت األسئلة دعواتي لكن بالتوفيق 
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   1444(  لعام  نموذج إجابة )  سادسالصف اللدراسات اإلسالمية لمادة ا ألولاختبار الفصل الدراسي ا  اسئلة

 :على األسئلة التاليةمستعينة باهلل  أجيبي صغيرتي                                       

  السؤال األول:

 اختاري اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة :    –أ 

 اعتقاد بالقلب و قول باللسان و عمل بالجوارح ) تعريف (  -1

 نواقص اإليمان -ج نواقض اإليمان-ب اإليمان  -أ

 من نماذج توجيهه للصغار :   -2

 اللهم علمه الحكمة  -ج ياغالم سم هللا وكل بيمينك  -ب يا أبا عمير ما فعل النغير  -أ

 حكم صالة الجمعة للرجال :   -3

 جائزة -ج سنة -ب واجبه -أ

 من شعب اللسان : -4

 الحب في هللا -ج قراءة القران -ب الصالة -أ

 ................ المراد بذوي الرحم : هم األقارب من جهة   -5

 األب و األم   -ج ألما-ب ألب  ا-أ

 الكالم أثناء خطبة الجمعة :  -6

 مكروه -ج جائز  -ب محرم -أ

 صرف نوع من أنواع العبادة لغير هللا ) تعريف ( :  -7

 الشرك األصغر -ج األكبر  الشرك-ب الشرك -أ

 مع جلسائه: من صفات النبي  -8

 سماعه لجلسائه -ج زيارة مريضهم -ب   اإلهداء لهم -أ

 :  يكبر اإلمام في الركعة الثانية من صالة العيد  -9

 تكبيرات 6  -ج تكبيرات  5 -ب تكبيرات  4 -أ

   عن الخادم :  عدد مرات العفو -10

 مرة   50 –ج  مرة 60 -ب مرة  70 -أ

       اختاري من العمود ) أ ( ما يناسبه من العمود ) ب ( بوضع الرقم المناسب : – ب

 ب      أ

    والية هللا للمؤمنين  -1
2 

ِلَكَََّّّإِن َّ: قال تعالى  ََََّلَّيَْغِفُرَّأَنَّيُْشَرَكَّبِِهََّويَْغِفُرََّماَُّدوَنَّذََٰ َّللا 

 ( ِلَمنَّيََشاءَُّ

    أن هللا ال يغفر للمشرك -2
1 

ُ َوِليُّ الهِذيَن آَمنُوا) قال تعالى:  (َّللاه

     حكم صالة الجمعة  -3
4 

َ َعلَٰى َما َهَداُكْم  َوِلتُْكِملُوا)قال تعالى:  اْلِعدهةَ َوِلتَُكب ُِروا َّللاه
 ( َولَعَلهُكْم تَْشُكُرونَ 

  التكبير في عيد الفطر   -4
5 

هُْم َواَل يَْنفَعُُهْم ) :قال تعالى  ِ َما اَل يَُضرُّ َويَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاه
ُؤاَلِء ُشفَعَاُؤنَا ِعْنَد َّللاهِ   ( ۚ َويَقُولُوَن َهٰ

    بعض معبودات المشركين -5
3 

اَلِة ِمن يَْوِم قال تعالى : )  يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا إِذَا نُوِدَي ِللصه
ِلُكْم َخْيٌر لهُكْم إِن 

ِ َوذَُروا اْلبَْيَع ۚ ذَٰ اْلُجُمعَِة فَاْسعَْوا إِلَٰى ِذْكِر َّللاه
 (  ُكنتُْم تَْعلَُمونَ 

   الشرك يحبط جميع األعمال  -6

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 المكرمة  إدارة تعليم مكة
 مكتب تعليم غرب مكة بنات 

 

 

 ةمنةمن 

 

 

 اخ 

 

 3عدد األوراق  : 
 

 3عدد األسئلة : 
 

   ساعتانالزمن : 
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10 

 

  

 

 

 
 

5 

 يتبع 



2 
 

   :السؤال الثاني 

             ( أمام العبارة الخاطئة :  x( أمام العبارة الصحيحة و عالمة )  √ضعي عالمة )   -أ 

 √ يسن للخطيب أن يسلم على الناس إذا صعد المنبر.    -1

 √ العامل أجرته بعد إتمام عملة مباشرة .  إعطاء -2

 √   يجوز تخطي رقاب الناس يوم الجمعة إذا رأى مكانًا خاليًا .   -3

 x أهل اليمن هم أرق افئدة ........(  ) أتاكم   من صور الترحيب عند النبي  -4

 x  رتفاع القمر قدر رمح .إيبدء وقت صالة العيد من  -5

 √   إن هللا ينصر المظلوم يوم القيامة . -6

 √ يخطب اإلمام لإلستسقاء بعد اإلنتهاء من الصالة . -7

 √ جاره من وجع  في عينه .  زار النبي  -8

 x بعضه . معنى الكسوف ذهاب ضوء الشمس فقط كله أو   -9

 x الرجل من مجلسه .   إقامةيجوز  -10

 

 

 المصطلح المناسب أمام المعنى المناسب :   ضعي   -ب 

 

 (  اإلقامة الدائمة  )االستيطان معني   -1

 (  المكانة  ) الشرف معنى  -2

 ( صلة الرحم )  هو  اإلحسان لألقارب -3

 (  لشركا)  هو جعل شريك مع هللا في الربوبية و األلوهية و األسماء و الصفات  -4

 (   الستسقاء ا)  هو  طلب السقيا من هللا بنزول المطر  -5

 

 

 

  الشرك  االستسقاء  صلة الرحم  اإلقامة الدائمة  المكانة 
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 يتبع 
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   : لثالسؤال الثا

   :صنفي الكلمات التي بين األقواس تحت ما يناسبها في الجدول التالي - ) أ (

 ( الكفر األصغر -الكفر األكبر    –الشرك األصغر    –النفاق األكبر  –البدع  –)الشرك األكبر 

 

 

 

 

  اثنان مما يلي : اذكري ) ب (:   

 .العبادات التي تشرع عند حدوث الكسوف

 التكبير   –الصدقة  –الصالة  –الدعاء 

 :  سنن العيدين

الصالة في أداء  –اشياً ذهاب للمصلى مال –أجمل المالبس لبس  –كل تمرات أ –للرجال التطيب  – االغتسال

 الرجوع من طريق آخر .للمصلى من طريق والذهاب  –المصلى 

 

   

 

 

 

 

 

 

 نواقص اإليمان  نواقض اإليمان 

 البدع  الشرك األكبر 

 الشرك األصغر  النفاق األكبر  

 الكفر األصغر  الكفر األكبر  
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4 

 انتهت األسئلة دعواتي لكن بالتوفيق 
    



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 

 

 

 هـ 1444 الدراسي للعام  – ) الدور األول (  – األول الدراسي  الفصل نهايةختبار ا

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

 

 )      (  السادس االبتدائيالصف : 

       الصحيحةاختر اإلجابة السؤال 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

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

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

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

 والصفات:من أمثلة الشرك في األسماء  - 6
 غير هللا أن يعتقد أن للكون رب  ـ  جـ أحدا يعلم الغيب مع هللا أن يعتقد أن   -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 االنصات ـ جـ  التواضع ـ  ب عدم التبسم -أ
 من ماله تصدق به : كان إذا اشتد إعجابه بشيء  - 9
 عبدهللا بن عمر -جـ  أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر  -ب جابر بن عبدهللا -أ 

 :كان يقوم على نعله وسواكه و من 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
 األعداء ـ  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  الوصية بالجاركثرة  -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 الشمس ـ جـ  من ارتفاع الشمس قدر رمح ـ  ب شروق الشمس  –أ 

 من سنن العيدين : -15

 أكل حلوى  - جـ أجمل الثيابلبس  – 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 االبتدائي الصف : 

 الزمن : ساعتان 
 



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

 الحكمة من حدوث الكسوف  -17

 هللا سبحانه وتعالىشكر  - 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 الصالةحي على  -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    
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 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
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 ثم اجيبي على ما يلي : استعيني باهلل  المبدعةطالبتي 
 

 درجة لكل فقرة   اختاري االجابة الصحيحة مما يلي: السؤال األول:   

 

 6ج .  5ب.    4أ.   عدد أركان اإليمان .١

 األقارب من جهة األبأ.    المراد بذوي الرحم . ٢

 فقط . 

 األقارب من جهة األم ب. 

 فقط .

األب   ج.   من جهة  األقارب 

 واألم . 

 الكفر األصغر  ج.  النفاق األصغر  ب.  الشرك األكبر أ.    من نواقض اإليمان  . ٣

 أ. أبو أيوب األنصاري  عندما قدم إلى المدينة عند ....  ملسو هيلع هللا ىلص.  أقام النبي ٥

 رضي هللا عنه. 

 ب. عبدهللا بن عمرو 

 رضي هللا عنه.  

 ج. أنس بن مالك  

 رضي هللا عنه. 

 4ج.  3ب.  2أ.  اإليمان .عدد أنواع شعب  . ٥

 ج. منافق ب. ال يخرج من ملة اإلسالم  اإلسالم يخرج من ملة  أ.  فإنه حكم من أنكر ركن من أركان اإليمان . ٦

 ج. اإلسالم   ب. شعب اإليمان  أ. اإليمان   اعتقادية او قولية او عملية تعريف ....... هي خصال اإليمان  ٧

ة ملسو هيلع هللا ىلص الى صدره وقال:) اللهم علمه الحكمقال ضمني رسول . ٨

 ( من هو ؟

ابن   عبدهللا  هللا أ.  رضي  العباس 

 عنه  

ب. عمر بن الخطاب رضي هللا  

 عنه 

أسامة بن زيد رضي هللا  ج.  

 عنه  

 ج. البدع   النفاق  ب.  أ. الشرك  صرف نوع من أنواع العبادة لغير هللا تعريف  هو  .٩

 أنس رضي هللا عنه  ج.  عثمان رضي هللا عنه  ب.  أ. عمر رضي هللا عنه   هو صحابي  عشر سنين ملسو هيلع هللا ىلص خادم رسول  .١٠

ملسو هيلع هللا ىلص بقوة الحفظ فأصبح ال ينسى حديثا  صحابي دعا له النبي  .  ١١

 هو صحابي 

أ. عبد الرحمن بن صخر الدوسي 

 رضي هللا عنه  

ب. علي بن أبي طالب رضي هللا  

 عنه  

بن معاذ رضي هللا   ج. سعد 

 عنه  

 ج. مكروه  ب. فرض  أ. سنة مؤكدة  حكم صالة االستسقاء  . ١٢

 ج. صالة الضحى  ب. صالة الكسوف  أ. صالة العيد   مثل صفة صالة االستسقاء . ١٣

 اشتداد الرياحج.  المطرب. نزول  أ. حدوث الكسوف   التي تشيع عند  الدعاء والصالة والتكبير من العبادات . ١٤

 يطول في الصالة ج.  ب . يتمها خفيفة   أ. يقطع الصالة   االمام من الصالة فإن اذا زال الكسوف قبل االنتهاء . ١٥

 ليس عليه فعل شيء  ج. ب. يعيد الصالة   أ. يكثر من الذكر والدعاء  قبل زوال الكسوف ان السنة اذا انتهى من الصالة . ١٦

وأربع  أ. ركوعين وسجودين   من صالة الكسوف على تشتمل كل ركعة . ١٧ ركوعات  أربع  ب. 

 سجدات

 ج. ركوعين وأربع سجدات  

 شرك الربوبيةج.  شرك األسماء والصفات  ب.  األلوهية  شركإ. مثل على  السجود لغير هللا  . ١٨

 األلوهية شرك ج.  ب. شرك األسماء والصفات   أ.شرك الربوبية  من يخلق الخلق غير هللا مثل على .االعتقاد بان هناك  ١٩

هي كل معصية سميت شركا ولم تصل إلى حد الشرك األكبر .  ٢٠

 تعريف  

 ج. البدع   ب. النفاق   أ. الشرك األصغر  

 

 

 

 
 ١٤٤٤الفصل الدراسي األول لعام   الدور األول  صف سادس اسئلة االختبار لمادة دراسات اإلسالمية

   
 ........... ............................: ...............ةاسم الطالب 

 ٢٠  
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 درجة لكل فقرة   : ( أمام العبارة الخاطئة  x( أمام العبارة الصحيحة و عالمة )   √عالمة )  ضعي أ.السؤال الثاني  
 

 

  يجوز تخطي رقاب الناس يوم الجمعة إذا رأى مكانًا خاليًا  – 1

  من قصص الدعاء للصغير ) يا أبا عمير ما فعل النغير (   – 2

  االستيطان بمعنى )  اإلقامة المؤقتة  (  – 3

  من أسباب دخول الجنة صلة الرحم   -4

  من إظهار الفرح و السرور يوم العيد اللعب المباح   – 5

  أقاربه عند حاجتهم إليه  شخص يتضجر من مساعدة  -٦

 

 

 أكملي الفراغات بما يناسبها من الكلمات التالية:  ب . 

 

 (صالة الظهر      –ست تكبيرات          –اإلحسان لألقارب         –ذكر مستوطن           –     اصي الذنوب والمع   )

 

 . تجب صالة الجمعة على كل مسلم بالغ عاقل ................  1

 .  ...............................من منقصات اإليمان .  2

 .................................... المراد بصلة الرحم  3

 من شروط صحة صالة الجمعة دخول الوقت ووقتها هو وقت ........................... -4

 . يكبر اإلمام في الركعة األولى من صالة العيد.............................. سوى تكبيرة اإلحرام ٥

 الحديث رسول ملسو هيلع هللا ىلص : أعيدي ترتيب الكلمات االتية بما يوافق نص  ج .

 من لم (  –ويعرف  –صغيرنا  –شرف  –ليس منا  –يرحم  –) كبيرنا 

 

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

 

 

 درجتين لكل فقرة  : األول بما يناسبها من العمود الثاني رقم المناسب من العمود ال  اكتبي  الثالث:السؤال 

 

 العمود الثاني  رقم   العمود األول  رقم 

 اي يخاصم هللا الظالمين جميعا يوم القيامة   في الحديث نفى النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإليمان عمن يؤذي جاره  ١

 《من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره   》قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص   يوم القيامة انا خصمهم معنى  ٢

 《أو بالوفد غير خزايا وال ندامى مرحبا بالقوم 》  تعريف الكسوف   ٣

 هو ذهاب ضوء الشمس أو ضوء القمر كله أو بعضه    قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لوفد عبد القيس : ٤

 

                                    
 

 ... لتوفيق والنجاحا ن لك اسأل هللا األسئلة انتهت 
 

  مديرة املدرسة /                                                                                                                         /املادة مة معل 

١٢ 

 ٨ 


