


 هـ 1444العام الدراسي                            المملكة العربية السعودية                                                                                              

 األول الفصل الدراسي :                                                                                                                                    وزارة التعليم  

 االبتدائي لرابعالصف : ا                                                                                                   اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 

 زمن االختبار : ساعة ونصف                                                                                                      مكة المكرمة ) بنات (  غربمكتب التعليم 

 ( 3)عدد األوجه  (4) عدد األسئلة :                                                                                                                      ابتدائية األبناء النجباء 

 هـ 1445/  1444لعام   األولمادة الدراسات اإلسالمية للفصل الدراسي ل االختبار النهائي

 

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس : السؤال األول :

  أول زوجة للنبي صلى هللا عليه وسلم : -1

 زينبد(  فاطمة ج(  عائشة  (ب خديجة  (أ
 

  : فراش ووسادة النبي صلى هللا عليه وسلم -2

الجلد المحشو  (ب بالليف الجلد المحشو  (أ
 بالريش 

 ال شيء مما ذكر د(  الجلد المحشو بالقطن ج( 

  : النبي هو الذي بشر بالنبي محمد صلى هللا عليه وسلم  -3

إبراهيم عليه  د(  نوح عليه السالم ج(  موسى عليه السالم  (ب عيسى عليه السالم  (أ
 السالم 

  :  كان نصيب النبي عليه الصالة والسالم  من الغنائم  -4

 النصف د(  لثلث اج(  لربع ا (ب خمس ال (أ
 

  : إال هلل مثال على  يال نصل -5

توحيد االسماء  ج(  توحيد الربوبية   (ب توحيد األلوهية  (أ
 والصفات 

 ال شيء مما ذكر د( 
 

  :  كل ما عبد من دون هللا  -6

 مما ذكر ءال شيد(  التوحيد  ج( العبادة  (ب الطاغوت  (أ
 

  :  الطهور في  ءيستعمل الما  -7

 جميع ما ذكرد(  غسل المالبس ج(  الغتسال والطهارة ا (ب الوضوء  (أ
 

  : حكم استعمال الماء النجس -8

 جائزد(  نةسج(  واجب  (ب محرم  (أ
 

  :  معنى الشفاعة -9

 المودة د(   المحبةج(  لصداقة ا (ب الوساطة  (أ
 

  :  حكم من صرف شيئا من العبادة لغير هللا يكون قد وقع في - 10

 االسالمد(  العبادة ج(  التوحيد  (ب الشرك  (أ

 (1  ) 

 يتبع                                  

____ 

10 

10 



 

 أكملي الفراغات التالية : السؤال الثاني :      

 غفرانك (  -األمين  –إفراد  –العبادة  –الماء الطهور  –اليمنى -القمر  -الفطرة  –أعلى مراتب المحبة -)خديجة 

 هللا في ربوبيته واأللوهية واسمائه وصفاته .--------- :التوحيد هو  -1

 ----------- اإلنسان يولد على  -2

 -------------- توحيد االلوهية يسمى توحيد  -3

 الماء الذي ال يتغير طعمه بنجاسة . ---------------  -4

 ---------------- أقول عند الخروج من الخالء  -5

 --- ----------- لقب النبي صلى هللا عليه وسلم  -6

 ------------- عند الخروج من الخالء أقدم رجلي  -7

 ليلة البدر  --------  يشبهالنبي صلى هللا عليه وسلم وجه كان   -8

 --------------------------- الخليل هو : -9

 أول من آمن بالنبي صلى هللا عليه وسلم من النساء . ---------------  -10

 

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

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

 العامود  ) ب (  العامود )أ (

 السواك  )     (  اسم قبيلة النبي صلى هللا عليه وسلم   -1
 

 اكل االبل والنوم العميق )     (  أعظم معجزة للنبي صلى هللا عليه وسلم  -2
 

 الماء الطاهر والماء النجس    )     ( السميع البصير  -3
 

توحيد األلوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد األسماء  )     ( الحاالت التي يجب فيها الوضوء  -4
 والصفات 

 
 شكر هللا   )     ( انكر المشركين  -5

 
 توحيد االلوهية  )     ( واجبنا تجاه نعمة الماء  -6

 
 الصالة وقراءة القران  )     ( من أنواع التوحيد  -7

 

 مثال على توحيد األسماء والصفات  )     ( من أقسام المياه   -8
 

 القرآن الكريم   )     ( من نواقض الوضوء   -9

 
 قريش )     ( من سنن الوضوء - 10

 
 
 

 )     (  العبادة

____ 

____ 

10 

10 

10 

10 



 (                                يتبع             2)                                        

 السؤال الرابع :

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

 يسن في كل وقت (  – مس المصحف   –ذكر هللا  – الطواف بالكعبة المشرفة -النوم   – الصالة  )

 

   اذكري اثنان مما يلي : ب (:  

 .  اذكري شروط الشفاعة ؟

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

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

. 

 اذكري اثنان من فضائل النبي صلى هللا عليه وسلم ؟

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

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

 

___________________________________________________________________ 

 (3  ) 

 انتهت األسئلة 

 مع تمنياتنا لكن بالتوفيق والنجاح  

 نوف سليمان سبحي أ / 

  

 المدرسة مديرة                                                                                                             

   الحاالت التي يسن فيها الوضوء    الحاالت التي يجب فيها الوضوء 

  

  

  

____ 

 

 

6

 

 

6 

4 

10   



 منال بنت راشد الحربي                                                                                                         



   السؤال األول:/ اختر اإلجابة الصحیحة مما یلي                                (  درجتان لكل فقرة   )

================================================================
    

     السؤال الثاني:/ ضع عالمة (   √  ) صح أو عالمة (   x  )خطأ امام العبارات التالیة          (  درجتان لكل فقرة   )

(          )1-من االمثلة على توحید االلوھیة دعاء اللھ سبحانھ و تعالى
أقول عند الخروج من الخالء ( اللھم اني اعوذ بك من الخبث و الخبائث ) -2(          )

الذي سمى النبي محمدًا ملسو هيلع هللا ىلص ھو جده عبد المطلب -3(          )
(          )4-توحید الربوبیة یسمى ( توحید العبادة )

(          )5-كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص معتدل الطول

المملكلة العربية السعودية
وزارة التعليم

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة 
مدرسة 

المادة: الدراسات االسالمية
اليوم :

التاريخ:     /  04/ 1444هـ

 10 درجات

 12 درجة

١.اساس جميع األعمال
ج  الذبحب. الشركأ. التوحيد

ضأ ملسو هيلع هللا ىلص  يتو ٢ كان رسول الله  
صاعأ. بالمد ج. باألوراقب. بال

ملسو هيلع هللا ىلص ٣  االسم الذي اشتهر به النبي   
ج. االمينب. احمدأ. محمد

ملسو هيلع هللا ىلص ٤ التوحيد الذي اقر به المشركون على عهد رسول الله   
صفاتب. توحيد االلوهيةأ. توحيد الربوبية ج. توحيد األسماء وال

صل على الماء الطهور من ٥  نح
سب. مياه المجاريأ. مياه االمطار ج. الماء النج

ملسو هيلع هللا ىلص هي قبيلة 6  قبيلة النبي  

ش فأ. قري ج  هوازنب. ثقي

رقم الجلوس :اسم الطالب : ...........................................................................................................................................................................

أسئلة اختبار الفصل الدراسي االول  ( الدور األول) للعام الدراسي :  1444هـ
التوقیعاسم المراجعالتوقیعاسم المصحح الدرجة

40رقمًا
الدرجة
كتابة

..................................
درجة فقط



 
ب لها                                  (  درجتان لكل فقرة   ) ضعها في المكان المناس ث: اختر الكلمة المناسبة و   السؤال الثال

  [ عائشة بنت ابي بكر الصدیق    -    الوضوء    -     أفضل الخلق     -  اللھ

   طاغوت  -  ترك المكان نظیفاً   -  الشرك    -  القلب    - خدیجة بنت خویلد  ]
 

1- كل ما عبد من دون اللھ وھو راض یسمى .......................................

2- من اداب قضاء الحاجة ...........................................................

3- من فضائل النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص .......................................................

4- من صرف شیئاً من العبادة لغیر اللھ فقد وقع في ..............................

.................................................................... 5- نتھیأ للصالة ـب

6- أول من أمن بالرسول محمد ملسو هيلع هللا ىلص من النساء ھي السیدة ..........................

7- التوكل ال یكون اال على .............................................................

8- محل النیة ...........................................................................

9- توفي الرسول محمد ملسو هيلع هللا ىلص ودفن في حجرة السیدة ..................................

ت األسئلة مع انته
تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح ,,,

 18 درجة



 هـ1444العام الدراسي                             المملكة العربية السعودية                                                                                              

 األول الفصل الدراسي :                                                                                                                                     وزارة التعليم  

 االبتدائي لرابعالصف : ا                                                                                                      اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 

 زمن االختبار : ساعة ونصف                                                                                                     مكة المكرمة ) بنات ( غربالتعليم مكتب 

 ( 3)عدد األوجه  (4)عدد األسئلة :                                                                                                                          ابتدائية األبناء النجباء 

 هـ 1445/  1444لعام   األولمادة الدراسات اإلسالمية للفصل الدراسي ل االختبار النهائي 

 

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس : السؤال األول :

  أول زوجة للنبي صلى هللا عليه وسلم : -1

 زينبد(  فاطمةج(  عائشة (ب يجةخد (أ
 

  : فراش ووسادة النبي صلى هللا عليه وسلم -2

 مما ذكر  شيءال د(  الجلد المحشو بالقطن ج(  بالريشلجلد المحشو ا (ب بالليفالجلد المحشو  (أ

  :النبي هو الذي بشر بالنبي محمد صلى هللا عليه وسلم  -3

 إبراهيم عليه السالمد(  نوح عليه السالمج(  موسى عليه السالم (ب عيسى عليه السالم (أ

  : يب النبي عليه الصالة والسالم  من الغنائم كان نص -4

 النصفد(  لثلث اج(  لربعا (ب خمسال (أ
 

  : إال هلل مثال على  ي ال نصل -5

سماء التوحيد اج(  توحيد الربوبية  (ب األلوهيةتوحيد  (أ
 والصفات 

 ذكر  مما شيءال د( 
 

  : عبد من دون هللا  كل ما -6

 ذكر مما ءشي الد(  التوحيد ج( عبادة ال (ب الطاغوت (أ
 

  : الطهور في  ءيستعمل الما -7

 ذكر جميع ما د( غسل المالبسج(  الغتسال والطهارةا (ب الوضوء (أ
 

  : حكم استعمال الماء النجس -8

 جائزد(  نةسج(  واجب (ب محرم (أ
 

  : معنى الشفاعة -9

 المودةد(   ةالمحبج(  لصداقة ا (ب ساطةالو (أ
 

  : قد وقع في حكم من صرف شيئا من العبادة لغير هللا يكون - 10

 االسالم د( العبادة ج(  التوحيد (ب الشرك (أ

 (1 ) 

 يتبع                                  

 

 ____ 



 أكملي الفراغات التالية : السؤال الثاني :      

 (غفرانك  - األمين –إفراد  –العبادة  –الطهور الماء  –اليمنى -القمر  - الفطرة –أعلى مراتب المحبة -)خديجة 

 واسمائه وصفاته . واأللوهيةهللا في ربوبيته ---------التوحيد هو : -1

 -----------اإلنسان يولد على  -2

 --------------ية يسمى توحيد توحيد االلوه -3

 . بنجاسةالماء الذي ال يتغير طعمه  --------------- -4

 ----------------قول عند الخروج من الخالء أ -5

 --------------لقب النبي صلى هللا عليه وسلم  -6

 -------------ي عند الخروج من الخالء أقدم رجل -7

 لة البدرلي --------يشبه  اكان النبي صلى هللا عليه وسلم أحسن الناس وجه  -8

 ---------------------------و :الخليل ه -9

 ساء .من الننبي صلى هللا عليه وسلم بال أول من آمن --------------- -10

 

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

 

 

 ضعي إشارة )    ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )     ( أمام العبارة الخاطئة : السؤال الثالث :      

 ن محمد رسول هللا(أال هللا وإله إن ال أشهد أالذكر المستحب قوله بعد الوضوء ) -1
 

   (    ) 

 النوم  الحاالت التي يسن فيها الوضوء عند -2
 

)       ( 

 (العيون  –)االمطار  هرمن مصادر الماء الطا -3
 

(       ) 

 فيه ذكر هللا  شيءال أدخل الخالء ومعي  -4
 

)       ( 

 بل من نواقض الوضوء أكل لحم األ -5
 

)       ( 

 من أسماء النبي محمد سماه به جده ) عبد المطلب (  -6
 

)       ( 

 معنى البائن ) ليس بالطويل الزائد (  -7
 

)       ( 

 أول ما يستفتح باب الجنة من فضائل النبي صلى هللا عليه وسلم  -8
 

)       ( 

 ها في المدنية توفيت عائشة رضى هللا عن -9
 

)       ( 

 )       ( بغلته وسالحه  صلى هللا عليه وسلم ولم يترك االمات النبي -10

 

 (                                              يتبع 2)                                                

 

 ____ 

 ____ 



 

 صلي العبارة من العامود ) أ ( بما يناسبها من العامود ) ب ( : السؤال الرابع :

 العامود  ) ب ( العامود )أ (

 لسواك ا)     (  اسم قبيلة النبي صلى هللا عليه وسلم  -1
 

 العميقالنوم اكل االبل و)     (  لنبي صلى هللا عليه وسلمل أعظم معجزة -2
 

 الماء الطاهر والماء النجس   )     ( السميع البصير -3
 

 األسماءوتوحيد الربوبية وتوحيد  األلوهيةتوحيد  )     ( ي يجب فيها الوضوءالحاالت الت -4
 والصفات 

 

 شكر هللا  )     ( انكر المشركين -5
 

  توحيد االلوهية )     ( بنا تجاه نعمة الماءواج -6
 

 قرانالصالة وقراءة ال )     ( التوحيد أنواعمن  -7
 

 والصفات األسماءمثال على توحيد  )     ( من أقسام المياه  -8
 

  القرآن الكريم  )     ( من نواقض الوضوء  -9
 

 قريش )     ( من سنن الوضوء- 10
 

 

 

 العبادة )     ( 

 

___________________________________________________________________ 

 (3 ) 

 انتهت األسئلة

 مع تمنياتنا لكن بالتوفيق والنجاح 

 مان سبحينوف سليأ / 

  

                                                                                                             

 المدرسة مديرة                                                                                                              

 منال بنت راشد الحربي                                                                                                         



 

وزارة التعليم 
إدارة التعليم بمكة  

 المكرمة 

مدرسة األبناء 
 النجباء 

 

 المادة: 
 الدراسات اإلسالمية 

 الفقه(-الحديث-) التوحيد

الصف
: 

 الرابع 

 أسئلة االختبار لمادة دراسات اإلسالمية    الفصل الدراسي األول  للعام الدراسي  
 هـ  1445هـ / 1444

     

 
 ................................................................................. اسم الطالبة رباعيا:    

 

ي عىل ما يىلي :  ي باهلل ثم اجيت 
ي العزيزة استعيت 

 طالبت 
 

 

 

 

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

 

ء مما سبق  ب.توحيداألسماءوالصفات   أ. توحيد االلوهية   .ال نصلي اال هلل مثال عل   ١ ي
 ج . ال ش 

ن   ٢  ج.  جميع ما سبق    ب. الماء النجس   أ. الماء الطاهر  . ينقسم الماء اىل قسمي 

 ج. جميع مما سبق  ب. البحار  أ. االمطار  .  من مصادر الماء الطاهر  ٣

ي يجب فيها الوضوء   .  ٤
 ج. جميع ما سبق   ب. الطواف بالكعبة  أ. الصالة   . الحاالت الت 

ي ملسو هيلع هللا ىلص٥ ة النت 
 ج. أصفر  ب. أبيض أ. أحمر   .  لون بش 

 

 

 

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

 

 

ي   اإلجابة  العمود األول   رقم 
 العمود الثانن

 القمر ليلة البدر    معتن الطويل البائن   ١

ي ملسو هيلع هللا ىلص ٢  محمد بن عبدهللا بن عبد المطلب     :  المقدار الذي كان يتوضأ به النت 

 بتوحيد العبادة    توحيد االلوهية يسىم :  ٣

ي ملسو هيلع هللا ىلص ٤  المد       نسب النت 

٥   
ُ
ي ملسو هيلع هللا ىلص أحسن الناس وجًها، يشبه  زائد الطول   كان النت 

 

 

 

   

 السؤال الثالث : أكملي الفراغات بما يناسبها من الكلمات التالية  : درجة لكل فقرة  

 

 

 قريش  (          –توحيد الربوبية                 –شكر هللا                  –كثير التبسم              –)    الفطرة       

 درجة  20

 درجات  5 

 درجات5 

 درجات5 



  .  .................... ملسو هيلع هللا ىلص .  كان النبي ١

 . كل مولود يولد على  ..............................٢

 .............     .  واجبنا تجاه نعمة الماء  .............٣

  .     ........................... ملسو هيلع هللا ىلص .  اسم قبيلة النبي ٤

 .   ....................... هو اإلقرار بأن هللا تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه ومدبره  ٥

.  

 السؤال الرابع :    :  

 . أجيبي عما يلي :     درجتين ونصف  لكل فقرة  

 

 ا حكم استعمال الماء النجس   اذكري مثال على ذلك  ؟  . م١

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 . اذكري أنواع التوحيد    ؟ ٢

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                 انتهت األسئلة مع متنيايت لكم ابلتوفيق والنجاح                                                      
 
 
 معلمة املادة /                                                                      مديرة املدرسة / 

 نوف بنت سليمان سبحي                                                        منال بنت راشد احلريب  

 درجات5 


