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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليــــم     

 ........المدرسة ...
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  هـ4111للعام  ل الدراسي الثانيالفص–لصف الرابع لى مادة ) الدراسات اإلسالمية ( ااختبار الفترة األو   

 اختاري اإلجابة الصحيحة  فيما يلي :  السؤال األول : 

 :  تعريف  ( )كل ما يحبه الله ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة  -4

  سما  والصفات األتوحيد                                العبادة                      التوحيد    
 

 :  من العبادات الباطنة  -2

 الحج                 الصالة                    التوكل على الله      
 

 : ين حفصة رضي الله عنها بــاشتهرت أم المؤمن -3

 كثرة الولد                              كثرة المال                     كثرة الصيام والقيام     
 

 :  عدد أوالد النبي صلى الله عليه وسلم  -1

 تسعة                         ثمانية                                      سبعة    
 

 مدة المسح للمسافر  :  -5

       يومان                   ثالثة أيام بلياليها                            يوم وليلة     -6
__________________________________________________________________    

 
 : اكملي الفراغات التالية :  السؤال الثاني

 ...................مايلبس على الرجل من الجلد ونحوه :-4

  ...............من شروط المسح على الخفين ...............-2

  0 .............................)العبادات التي تكون ظاهرة لنا بأن نراها أو نسمعها ( تسمى عبادات :   -3

   0 .....................من حقوق أهل بيت النبي ) صلى الله عليه وسلم ( -1

 0..................................من حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أنه كان -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 )ب(                         )  أ (                 الرقم

 ظاهر الخف      آل محمد هم :  4

 خلع الخف أو الجورب      من شروط قبول العبادة : 2

 إبراهيم       في صفة المسح على الخفين يمسح : 3

 الخوف من الله        من مبطالت المسح  1

جميع أوالد النبي صلى الله عليه وسلم من  5
 زوجته خديجة ماعدا ابنه ..

 اإلخالص لله تعالى     

أبنا  النبي وبناته وزوجاته والمؤمنون من احفاده      
  وأعمامه واوالدهم 

 

 

 ـــة ...................                 الفصل :....................اسم الطالب /

5 

5 

5  

55 

 معلم/ــة المادة/                       مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ..     

 

 


