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 هـ١٤٤٤لعام الدراسات اإلسالمية صف رابع الفصل الدراسي الثاين    ملادة النهائي أسئلة اختبار

 طالبيت العزيزة استعيين ابهلل مث أجييب على ما يلي: 
 

 
 األول: اختاري االجابة الصحيحة مما يلي: السؤال 

 
 ج. اإلسالم   ب. الصالة  العبادة   أ. هي أركان  هللا .حمبة هللا واخلوف من هللا ورجاء  ١
 ج. احملبة   اخلوف ب.  الرجاء   أ. دليل على   قال تعاىل: "َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَب ِِه َجن ََّتاِن".٢
للرسول   هلل تعاىل  اإلخالص  أ. هي  شروط قبول العبادة . ٣ املتابعة  ب. 

 ملسو هيلع هللا ىلص  
 ج. مجيع ما سبق  

السالم  .٤ عليه  جربيل  عليها  إهنا صوامة  أثىن   ( فقال: 
 قوامة ( هي أم املؤمنني : 

رضي   عمر  بنت  حفصة  أ. 
 هللا عنهم 

ب. زينب بنت مظعون  
 رضي هللا عنها 

هللا  ج.   رضي  أم كلثوم 
 عنها 

 ج. أربعة   ب. ثالثة  أ.اثنان  :  الذكورأوالد النيب ملسو هيلع هللا ىلص عدد  .٥
ملسو هيلع هللا ىلص.٦ الرسول  :  بنات  هللا    هن  رضي   ..............

 عنهن
وأم  ة  عائشة و فاطم  ب. زينب وحفصة   أ. ورقية  زينب  ج. 

 كلثوم وفاطمة  
سنني وهللا ما قال  :) خدمت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عشر  قال    .٧

 هو الصحايب اجلليل  يل أفا قط (  
مالك   بن  هللا أ.أنس  رضي 

 عنه  
عامر   بن  عقبة  ب. 

 رضي هللا عنه  
مسعود   بن  عبدهللا  ج. 

 عنه  رضي هللا  
كان صاحب بغلة النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقود به يف األسفار هو  .  ٨

 اجلليل الصحايب 
أ. عمر بن اخلطاب رضي هللا  

 عنه  
عامر  عقبة  .  ب بن 

 اجلهين رضي هللا عنه  
عمرو  ج.   بن  عبدهللا 

 اخلزاعي رضي هللا عنه  
 جيوز   ج. ب. ال جيوز   أ. حمرم   حكم املسح على اخلف واجلورب . ٩

 بلياليها  ج. ثالثة أايم  ب. يومني وليلتني  أ. يوم وليلة مدة املسح للمقيم  . ١٠
 انتهاء املدة  ج.  احلدثمسح بعد ب.  أ. لبس للخف  تبدأ مدة املسح على اخلفني من أول  . ١١
وأسفل   أ. أسفل اخلف  ميسح  . يف صفة املسح على اخلفني ١٢ ظاهر  ب. 

 اخلف
 ج. ظاهر اخلف 

وصفاته  ١٣ هللا  أبمساء  اإلميان  القرآن  .هو  يف  املذكورة 
 الكرمي والسنة النبوية 

 ج. توحيد العبادة  ب. توحيد األلوهية   أ. توحيد األمساء والصفات  

 الرخيص من الثيابج.  ب.ما تيسر من الثياب أ. الثمني من الثياب   لبس التواضع يف  اللباس يكون يف  .١٤
 ج. األبيض  ب. األمحر   أ. األصفر   ملسو هيلع هللا ىلص حيب اللون ........... من الثياب . كان النيب ١٥
 ج. التنفس يف اإلانء  ابلشمال ب. األكل  أ. التسمية واألكل ابليمني النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف األكل والشرب آداب .١٦
 بطنهج.  جنبه األمين  ب.  أ. جنبه األيسر  النيب ملسو هيلع هللا ىلص ينام على  . كان ١٧
 حذيفة بن اليمان  ج.  ب. الزبري بن العوام أ. أسامة بن زيد   رضي هللا عنه  هو الصحايب ..رسول ملسو هيلع هللا ىلص    صاحب سر.١٨
 ج. الزكاة  ب. بر الوالدين  أ. الصالة  ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هو أول . ١٩
 فقط ج. اآلخرة  الدنيا واآلخرة ب.  فقطأ. الدنيا  سبب للفالح يف  احملافظة على الصالة . ٢٠

١ 
 

٢٠ 



 
  السؤال الثانـي : صلي الفقرة من العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني :

 

 العمود الثاني  الرقم  العمود األول  الرقم 

 إليهم والترضي عنهم والدعاء لهم واإلحسان   هي :تعريف العبادة  ١

هللا ويرضاه من األقوال واألعمال كل ما يحبه   أهل البيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص محبتهم  حقوق  ٢
 الظاهرة والباطنة 

ما كان النبي  سئلت عائشة رضي هللا عنها: ٣
   ملسو هيلع هللا ىلص يصنع في البيت ؟ قالت:

 اي أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص خير الناس ألهله   

، فإذا سمع األذان خرج إلى  كان يقوم في مهنة أهله   وأنا خير كم ألهلي معنى  ٤
 (الصالة 

 صفة الظلم وصفة النوم    صفة جلوس النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند األكل  ٥

 ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى  أن   لصفات المنفية عن هللا عز وجل أمثلة امن  ٦

 

      التالية :أكملي الفراغات بما يناسبها من الكلمات   : السؤال الثالث

       –           العبادات الظاهرة           –           قراءة القرآن             –            نثاب         –          خلع الخف            –          ففرح عمر    )  

 (    لعن         –       األيمن     –       دخول    

 ..................................أو الجورب  .مبطالت المسح انتهاء المدة المحددة و ١

 رضي هللا عنه بذلك  .................................. خطب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حفصة بنت عمر. ٢

 وجل  أو نسمعها مثل الصالة وذكر هللا عزهي التي تكون ظاهرة لنا بأن نراها   ................................... تعريف ٣

 ا على الطاعة صارت هذه األعمال عبادة ......................... عليهت التقوي  ا.إذا نوينا بفعل المباح٤

 . المنزل  ......................................... و .............................خاصة عند و أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالسواك . ٥

 فلم يسمع منه ...................... وال كالم قبيح  كان عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهم حافظا للسانه . ٦

 ......................النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا لبس ثوبه بدأ بشقة  كان . ٧

 

  /املادة  ةمعلم                               األسئلة مع متنيايت لكم ابلتوفيق والنجاح انتهت                                    
 
 

 
 

 
 

 
٢ 

١٢ 

٨ 



   

 تبار مادة  الدراسات اإلسالمية للصف الرابعاالخ أسئلة
                                                                                

                                                                                                                   

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس : أ/                : السؤال األول

  مدة المسح للمقيم/ 1     

  يومان جـ ثالث أيام بلياليها  ب يوم وليلة  أ
 د

 اربع ايام

  :عدد أوالد النبي الذكور/2

 ولد واحد فقط د ولدان جـ والدأ 3 ب والدأ 5 أ

  :توحيد  ن والسنة تعريفآوصفاته كما جاءت في القر اء هللاهو االيمان بأسم/3

 الفطرة د األسماء والصفات جـ الربوبية ب  االلوهية  أ

  :  ن العبادات الظاهرة التي نسمعها ونراها م/4

 د المحبة  جـ الخوف ب التوكل أ
 

 الصالة
 

  من صفات السيدة حفصة بنت عمر انها :/ 5

  الذكاء جـ صوامة قوامة ب الحفظ   أ
 د

 بالعلم 
 

  :  بنات الرسول هن /6

  فاطمة فقط جـ زينت وأم كلثوم  ب فاطمة وزينت  أ
 د

م كلثوم أزينت و
 وفاطمة ورقية 

 

  :إذا ذبح شاة قال ارسلوا بها الى أصدقاء خديجة ( هذا يدل على )ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي /7

  مدحهن الثناءعليهن  جـ الوفاء وحفظ الود ب العدل بينهن  أ
 د

 خدمته لهن 
 

  : ويحمل سواكه ونعليه وطهوره هو ملسو هيلع هللا ىلص كان صاحب الوسادة في مجلس النبي /8

عقبة بن عامر  جـ الهذلي عبدهللا بن مسعود ب أنس بن مالك أ
 الجهني

 عمر بن عبدهللا  د
 

  : ان النبي يحب اللون ك/9

  األحمر جـ األبيض ب األسود أ
 د

 األخضر 
 

  :  التواضع في اللباس يكون في  / 10

لبس الرخيص من  ب لبس الثمين من الثياب أ
 الثياب

لبس ماتيسر من  جـ
 الثياب 

المالبس لبس  د
 الغير نظيفة
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  :السؤال الثاني  

 : صلي الكلمات  في العمود أ بما يناسبها بالعمود ب  أ/             

 

 معناها  الحل الكلمة  الرقم

 اإلحياء والبعث  من القبور بعد الموت   في طهوره  1

 قل ) بسم هللا الرحمن الرحيم (  ترجله 2

 استخدم يدك اليمنى   أف 3

 كل من الطعام الذي بقربك  البدء باليمين في شأنه كله   فليغتسل  4

  هتسريح شعر  قط 5

 كلمة تقال عند التضجر   خيركم  6

 ابد  أيعني   سم هللا 7

 فضلهم أمن خير المسلمين و  كل بيمينك  8

 االستحمام بالماء  مما يليك  9

 في وضوئه  النشور  10
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 السؤال الثالث:

  :دله ما يلي من اآل استخرجي  –( أ)            

  

اَلةَ تَْنَهٰى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمنَكِر ۗ وَ قال تعالى )/1 اَلةَ ۖ إِنَّ الصَّ ُ اتُْل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب َوأَقِِم الصَّ ِ أَْكبَُر ۗ َوَّللاَّ لَِذْكُر َّللاَّ

 ؟ ما نتائج المحافظة على الصالة(  يَْعلَُم َما تَْصنَعُونَ 

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

ُموا َصِعيدًا َطي ِبًا فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيِديكُْم ِمْنهُ( قال تعالى ) /2  :ةمن خالل اآليبيني حكم التيمم  فَلَْم تَِجدُوا َماًء فَتَيَمَّ

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

ُ بِكُُم اْليُْسَر َوََل يُِريدُ بِكُُم اْلعُْسر( بيني الحمكة من مشروعية المسح على الخفين ؟  3/قال تعالى )يُِريدُ َّللاَّ

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

 

 )ب( ضعي المصطلح المناسب في الفراغات التالية :                

 ونحوهما ........................هو ما يلبس على الرجل من الصوف والقطن  /1

 هو ما يلبس على الرجل من الجلد ونحوهما............................ /2

 م .............................من الحاالت التي يشرع فيها التيم /3

 العبد عن ...................... سألُ أول ما يُ  /4 

 ملسو هيلع هللا ىلص.........................النبي  أوصاف  لبس /5

 .............................. لسواك  وأكثر من استخدامه خاصة عند با ملسو هيلع هللا ىلصأمر النبي  /6

 في صفة المسح على الخفين  يمسح .....................القدم /7

 مدة المسح على الخفين من أول ..................................... أتبد /8

 / من شروط التيمم ............................. 9
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  السؤال لرابع:

  

 :مام العبارات الخاطئة أ)×( ام العبارات الصحيحة وعالمة مأ)√( عالمة  ضعي أ/               

 

 المحافظة على الصالة سبب للفالح في الدنيا واآلخرة )  ( /1

 المبادرة إلى الصالة من حين يسمع المؤذن االذان )  ( /2

 )  ( إذا نوينا بفعل المباحات التقوي على الطاعة صارت هذه االعمال عبادة  /3

        

ُ ال إِلَهَ قال تعالى ) هنفاه عن نفس وما ب/ استخرجي من اية الكرسي أسماء هللا التي اثبتها لنفسه                    َّللاه

إِْذنِِه يَْعلَُم َما بَْيَن ي يَْشفَُع ِعْنَدهُ إِاله بِ إِاله هَُو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم ال تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َوال نَْوٌم لَهُ َما فِي السهَمَواِت َوَما فِي األَْرِض َمْن ذَا الهذِ 

ْرَض َوال يَئُوُدهُ ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلعَِليُّ أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوال يُِحيطُوَن بَِشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه إِاله بَِما َشاَء َوِسَع كُْرِسيُّهُ السهَمَواِت َواألَ 

 (اْلعَِظيمُ 

 فسهلنما نفاه عن  ما اثبته لنفسه
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 انتهى تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح 


