
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة حديث ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/6hadith                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة حديث الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/6hadith1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade6                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم  

   ولى اختبار الفترة التقويمية األ

االسم :  
.................. .............. 

 هـ  1441 /  1   /      التاريخ : 

 لة التالية مستعينة باهلل تعالى : أجيبي عن األسئ        
 

 
 : صلي من العامود ) أ ( بما يناسبه من العامود ) ب ( بطريقة األرقام  / 1س

 ب الرقم  أ
 الشرك األكبر و الكفر األكبر و النفاق األكبر  من ثمرات اإليمان   -1
أهمية تعلم نواقض   -2

 االيمان و منقصاته 
 أن هللا حبب االيمان و زينه في قلوب عبادة  

 االسالم و نواقض التوحيد نواقض   تعريف نواقض االيمان  -3
أقوال و أعمال و اعتقادات تنقص االيمان و ال تخرج من    أنواع منقصات االيمان  -4

 ملة االسالم 
 تحذيُر المسلميَن من الوقوِع فيها   أنواع نواقض االيمان -5
الشرك األصغر و الكفر األصغر و النفاق األصغر و   تعريف منقصات االيمان -6

 والمعاصي والبدع الذنوب 
أقوال و أعمال و اعتقادات تبطل االيمان و تخرج من ملة    من نعم اإليمان   -7

 االسالم 
مصدر العزة و الكرامة والشرف و العلو في الدنيا و    نواقض االيمان تسمى  -8

 االخرة  
 الشرك األصغر و الكفر األصغر و النفاق األصغر  

 

 

 / عرفي اإليمان شرعا , وبيني حكم من أنكر أركان اإليمان :   2س

:    شرعا تعريف اإليمان 
.................................................................................. ....................................................

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

حكم من أنكر أركان اإليمان :  
................................................................... ..................................................... .......... 
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 :   اكملي الفراغات التالية  / 3س

 : ) أن   عن ........................... فقال  عندما سأل رسول هللا حديث جبريل  أركان االيمان الدليل على   -1

و............................ و   ................................. ..................................... و
 ........................................( ...........      تؤمناآلخر و    .......................... و اليوم 

أقسام شعب االيمان ............................................. و   -2
 ....................................................... و ....................................... 

 عدد شعب االيمان ........................... من ..................... شعبة  -3

من أمثلة شعب القلب   -4
 ................................................................. ...........................................................

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

 : / عرفي شعب اإليمان   4س
التعريف  

 .....................................................................: ......................................................
........ ........................................ 

 

 

 

 

 


