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 ( بتدائي  ) الصف : الخامس  االب 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االختبار الثاني 
 الفقه  

 :الصالةحكم موافقة المأموم لإلمام في  -1
 محرمة     –جـ  مكروه  -ب سنة  -أ 

 مامه ... حاالت مع إعدد حاالت المأموم  - 2
     خمس   -جـ         أربع   -ب ثالث   -أ 

 من األوقات التي ينهى عن الصالة فيها :    -3
من بعد صالة الظهر حتى تغرب    -أ 

 الشمس
صالة العصر حتى تغرب من بعد  -ب

 الشمس 
من بعد صالة العصر حتى تشرق    –جـ 

 الشمس
 من األوقات التي ال يتخللها وقت نهي :.   -4

من بعد صالة المغرب إلى طلوع  من صالة الفجر الى طلوع الشمس
 الفجر

عند توسط الشمس في السماء قبل  
 وقت الظهر 

 غروب الشمس أطول أوقات النهي من بعد صالة ... إلى  -  5

             العصرجـ             .الظهر  -ب .الفجر  –أ 
 صالة:السنن الرواتب موجودة في كل الفرائض اال    -6

     المغرب    -جـ         العصر    -ب         الصبح   -أ 
 الوقت الذي ال تؤدى فيه النوافل هو وقت ...  :   -7

 النهي   -جـ  العصر   -ب الفجر   –أ 
 . من األوقات التي ينهى عن الصالة فيها عند ... الشمس في السماء حتى تزول

 ميل  توسط  غياب

 التوحيد     
 أعظم الشر الذي حذر النبي صلى هللا عليه وسلم أمته منه هو ...      -8

 المعاصي الشرك    الذنوب   
ا َحَضُروهُ قَالُوا أَنِصتُ   -9 َن اْلِجن ِ يَْستَِمعُوَن اْلقُْرآَن فَلَمَّ ا قُِضَي َولَّْوا إِلَٰى  يدل قوله تعالى: )َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَْيَك نَفًَرا م ِ وا ۖ فَلَمَّ

نِذِريَن(  على :    قَْوِمِهم مُّ
 بداية الرسالة    عموم الرسالة   كمال الرسالة   

   في مكة يدعو إلى هللا .....  ملسو هيلع هللا ىلصظل النبي   –  10
 .            سنة    14جـ             سنة   13 -ب .سنة   12 –أ 

 في المدينة :   ملسو هيلع هللا ىلص أول عمل قام به النبي    - 11
   األمر والعمل ببقية الشرائع    -جـ         بناء المسجد    -ب            إقامة دولة إسالمية   -أ 

 :    ملسو هيلع هللا ىلص سميت الحجة التي حجها النبي    - 12
 حجة الفريضة  -جـ  حجة الوداع  -ب حجة القضاء    –أ 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

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

 المادة : دراسات إسالمية  
 الصف : الخامس   االبتدائي 

 الزمن : ساعتان 
 



 :    ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول هللا  -13   
 يقبل الصدقة وال يقبل الهدية   يقبل الهدية وال يقبل الصدقة   يقبل الهدية ويقبل الصدقة   

 شملت رحمة النبي ....   - 14
 المؤمن والكافر    الكافر فقط     المؤمن فقط    

 الحديث 

 ال يكون .......في شيء إال زانه.    -15
 الحلم  الرفق  العلم  

 الترفع على الناس صورة من صور ......  -16
 الكبر  التواضع   إظهار النعمة  

 " من فجع هذه بولدها، ردوا عليها ولدها " على رحمته بـ     ملسو هيلع هللا ىلصيدل قوله  – 17
 المشركين   الحيوان   الصغار 

 كان...... غزير العلم مجتهدا في العبادة.   – 18
 بن مسعود    عبد هللا عبد هللا بن عمرو بن العاص   بن أبي بكر   عبد هللا

 ......صفة تبعث على فعل الحسن وترك القبيح    – 19
 التواضع   الحياء    الخجل 

 كان الرسول يجلس بين أصحابه فيأتي الغريب فال يعرفه من بين أصحابه هذا دليل على :    – 20
 تواضعه    رفقه    رحمته   
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