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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 
 
 
 

 20الدرجة رقما  الدرجة كتابة  المراجع : المصحح : 
           التوقيع :  التوقيع : 
 هـ 1443  الدراسي للعام – ) الدور األول (  –الثالث الدراسي  الفصل الثانية  الفترة ختبار ا

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

 (    أ)    السادسالصف : 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قسم الفقه

 
 .العمرة ...  في العمر مرة واحدة على المستطيع-1
    ةمباح -جـ    ةمستحب -ب  ةواجب –أ 
 اإلحرام بعد صالة  .... -2

 فريضة أو نافلة   -جـ  نافلة   – ب فريضة   –أ 

 من أركان الحج ....... وهو نية الدخول في النسك - 3

             اإلحرام. -جـ             التلبية. -ب .التقصير –أ 
 من واجبات  العمرة :  – 4

 .              الحلق أو التقصير   -جـ             الوقوف بعرفة  -ب رمي الجمار   –أ 

 االغتسال قبل اإلحرام :   – 5

 .            من محظورات اإلحرام جـ             اإلحراممن واجبات  -ب اإلحرام. من سنن  -أ 

 : اليمن للحج والعمرة ميقات أهل     -6
 قرن المنازل  -جـ    يلملم  -ب مكة   -أ 

 :  ميقات أهل نجد والطائف -7

 قرن المنازل -جـ   ذو الحليفة -ب  الجحفة -أ
 والسيرة النبوية   قسم الحديث

 ( هو: عبد هللاوأم  عبد هللاوأبو   عبد هللانعم أهل البيت )وسلم  قال عنه النبي صلى هللا عليه   -8  

 عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه  -جـ  عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه   -ب عبد هللا بن أبي بكر رضي هللا عنه  -أ

 ....... الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم في الدعاء -9

 يجب -جـ   يسن -ب  يكره  -أ
 وسلم هي ..  هإال النبي صلى هللا علي اال يبلغهالمنزلة في الجنة التي  -10
 الفردوس -جـ  الوسيلة  -ب المأوى –أ 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 ................. إدارة التعليم 
  ...................... مدرسة : 

 دراسات إسالمية  المادة : 
 السادس االبتدائي الصف : 

 الزمن : ساعتان 
 



 َوإِن ِي تَاِرٌك فِيُكْم ثَقَلَْيِن(  بأمرين عظيمين هما :  )   حديثه:أوصى النبي صلى هللا عليه وسلم في    -11 
 كتاب هللا وسنته صلى هللا عليه وسلم  -جـ كتاب هللا وأهل بيته صلى هللا عليه وسلم  -ب سنته وأهل بيته صلى هللا عليه وسلم  -أ

 إذا قال المؤذن )حي على الصالة حي على الفالح( فإنه يسن قول: -12
 ال حول وال قوة إال باهلل -جـ  الفالح حي على  -ب  الصالةحي على  -أ 

13-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلهَم  يدل قول َرُسوُل َّللاه  )..فَِإنهَما أَنَا بََشٌر يُوِشُك أَْن يَأْتَِي َرُسوُل َرب ِي...( أي:  َصلهى َّللاه
    إسرافيل  -جـ     ملك الموت  –ب     جبريل عليه السالم  –أ 

 حكم سب الصحابة: -14
    كبيرة من الكبائر  -جـ     بدعة  – ب  صغيرة من الصغائر  -أ

 قسم التوحيد 
 ذلك: الصحابة رضي هللا عنهم لهم فضائل كثيرة ومن األحاديث التي تدل على - 15    

ألهله وأنا خيركم   ) خيركم خيركم -ب  الناس قرني (  )خير -أ 
 للناس(. الناس أنفعهم  )خير -جـ  ألهلي (. 

 ستخلفه النبي صلى هللا عليه وسلم في اإلمامة بالصالة أثناء مرض النبي عليه السالم ا -16
 عثمان بن عفان رضي هللا عنه -جـ  هللا عنه الخطاب رضيعمر بن  –ب  هللا عنه الصديق رضيأبوبكر  –أ 

إال أن هناك فضائل خاصة  والمكانة،الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ جميعُهم مشتركون في المنزلة  - 17
 عليهم:لبعضهم دون غيرهم ومنهم أربعة لهم فضائل تميزهم عن غيرهم وهم من يطلق 

 الخلفاء الراشدون  -جـ  األنصار  –ب  التابعون   –أ 

 الراشدين:  الصحيح للخلفاءأي من هذه الترتيبات هو  -18
 وعثمان.وعمر وأبو بكر  علي -جـ  وعلي . وعمر وعثمان  أبوبكر -ب  . وعمر(بكر و علي وعثمان  )أبو -أ 

 هو:أحد الخلفاء الراشدين ولقب بذي النورين وهاجر الهجرتين  19
 عثمان بن عفان رضي هللا عنه  -جـ  هللا عنه  الخطاب رضي عمر بن  –ب  هللا عنه   الصديق رضيأبوبكر  –أ 

 أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم"  )يا قال تعالى   - 20
    هو: هذه اآلية تدل على حق من الحقوق الثابتة ألئمة المسلمين  

 لهم. النصيحة  -جـ  . في المعروف  والطاعةالسمع   - ب  لهم. الدعاء  -أ
 انتهت األسئلة 

 
 نموذج إجابة االختبار على الرابط أو استعمل الباركود  

8https://youtu.be/ySUeoSesIf 
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