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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليــــم     

 ...................المدرسة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  هـ3441صل الدراسي الثالث للعام الف–لصف الرابع مادة ) الدراسات اإلسالمية ( ا اختبار الفترة الثانية   

 اإلجابة الصحيحة  فيما يلي :  اختاري السؤال األول : 

 : تعريف  في ربوبيته أو ألوهيته أو اسمائه وصفاته ( جعل شريك مع الله) -3

  اإليمان                                 التوحيد                      الشرك    
 

 :  من أمثلة الشرك في الربوبية  -2

 تعبيد األسماء لغير الله                   اعتقاد وجود مدبر للكون مع الله          دعاء غير الله      
 

 :من أركان الصالة قراءة سورة ..... -1

 الفاتحة                           الناس                                        الفلق     
 

 :  من واجبات الصالة  -4

 التشهد األول                          السجود                                       الركوع    
 

 كان النبي )صلى الله عليه وسلم ( .. -5

 اليتبسم                         قليل التبسم                                 كثير التبسم      
 
 من صفة كالم النبي ) صلى الله عليه وسلم ( : -6
 

 أنه كان يتأنى في كالمه                  كان يسرع في كالمه              كان يتكلم بصوت مرتفع         
__________________________________________________________________    

 
 الفراغات التالية : اكمل /ي  : السؤال الثاني

 0وأعظم المحرمات .......................  أعظم الواجبات ................. -3

  0 من مات على الشرك فهو خالد مخلد في .................-2

  0............... هو الطرد واإلبعاد من رحمة الله  -4

 0........................................................ ثالث مرات أقول في سجودي -5

 ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرقم من العمود )أ( أمام ما يناسبه من العمود )ب( : /ي ضع السؤال الثالث : 

 )ب(                         )  أ (                 الرقم

 صلى الله عليهمن صفة استماع النبي  3
 وسلم ..

 أبو موسى األشعري رضي الله عنه       

 عبدالله بن مسعود رضي الله عنه           أقول : عندما أرفع من الركوع  2

 عبادة األحجار واألشجار            معنى ) الصراط المستقيم (  1

 الطريق الواضح الذي العوج فيه         من مظاهر الشرك   4

 :قال عنه النبي )صلى الله عليه وسلم (  5
 )لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود(

 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد      

 أنه كان اليقاطع أحداً حتى يكمل كالمه        

  

 ـــة ...................                 الفصل :....................اسم الطالب /
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 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ..                   معلم /ــة المادة :................................


