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 أما العبارة الخاطئة :Ꭓ ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  ) √ ( السؤال األول: ضعي عالمة ) 

 

 الدرجة كتابة الدرجة 2س 1س
 اسم المدققة ةاسم المراجع ةاسم المصحح

   
 التوقيع التوقيع التوقيع أربعون درجة فقط 40 20 20
       

 اإلجابة العبارة م

  . من حقوق النبي صلى هللا عليه وسلم تقديم محبته على النفس والمال والوالد والولد .1

  . النبي صلى هللا عليه وسلم االهتمام بحقوقه وبيان فضله مما تميز به منهج أهل السنة والجماعة نحو .2

  . من واجب المسلم تجاه النبي عليه الصالة والسالم : الدفاُع عنه ضد الحمالت السيئة .3

  . ( آل بيت النبي عليه الصالة والسالم هم : ) أقارب الرسول صلى هللا عليه وسلم .4

  . السالم أن هللا يؤتيهن على عملهن الصالح أجرهن مرتينمن فضائل زوجات النبي عليه الصالة و  .5

  . الصحابي هو : من لقي النبيَّ صلى هللا عليه وسلم مؤمنًا به ومات على ذلك .6

  . معرفة حقوق الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ واجب عليك كمسلم محب لهم .7

  .الخالفة بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلمألنهم تولوا   سمي الخلفاء الراشدون األربعة بهذا االسم؛ .8

  . أئمة المسلمين : هم الذين يتولون أمور المسلمين من الوالة والعلماء .9

  الدعوة التامة هي: دعوة التوحيد .10

  .معنى قوله صلى هللا عليه وسلم: )أذكركم في أهل بيتي( أي: أوصيكم .11

  .هللا من رائحة المسكمن فضل الصوم أن خلوف فم الصائم أطيب عند  .12

   .كبير السن العاجز عن الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم كيلو ونصف .13

  .من ترك الطواف أو السعي لم تتم عمرته حتى يطوف ويسعى .14

  .من واجبات العمرة الحلق أوالتقصير، ومن تركه فيجب فيه فدية .15

   . إذا فرغ المعتمر من الطواف، صلى خلف المقام ثمان ركعات .16

  .الحج واجب على األطفال .17

  شرب في نهار رمضان ناسياً يفسد صومه من أكل أو .18

  من أركان اإلسالم الخامسصوُم شـهر رمضان هو الركن   .19

  .تعليم الجاهل يكون باألسلوب الفض الغليظ .20

 املادة : الدراسات االسالمية

 الصف : السادس
 الزمن : ساعة ونصف

 اسم الطالبة : ...........................................................

 السادساختبار مادة الدراسات االسالمية للصف 

هـ 1443الفصل الدراسي الثالث ) الدور األول ( لعام 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 ......إدارة التعليم 
 .......مكتب 
   ........مدرسة 



 : اختاري االجابة الصحيحة:السؤال الثاني

 
   

 6سورة األحزاب اآلية :  التي تضمنتها اآلية الكريمة : ) َوأَْزَواجه أمهاتهم( من فضائل زوجات النبي عليه الصالة والسالم .1

 أنهن أمهات للمؤمنين      ج( شرفهن وعلو منزلتهن    ب( تالوة اآليات في بيوتهن        أ(

 . أول من آمنت بالرسول عليه الصالة والسالم ونصرته .2

  .زينب بنت جحش رضي هللا عنها      ج( عائشة رضي هللا عنها    ب( . خديجة رضي هللا عنها      أ(

 . أكثر زوجات النبي عليه الصالة والسالم علًما وفقًها .3

  . حفصة رضي هللا عنها      ج( . خديجة رضي هللا عنها    ب( . عائشة رضي هللا عنها      أ(

 . حفظ الصحابة عندها القرآَن عندما جمعوه .4

 . خديجة رضي هللا عنها      ج( . أم سلمة رضي هللا عنها     ب(  . رضي هللا عنهاحفصة       أ(

ة: .5 ة والشباب خاصَّ  من الوسائل التي تنمي محبة الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ في قلوب المسلمين عامَّ

 الغلو في محبتم      ج( رفعهم فوق منزلتهم     ب( قراءة سيرتهم واالقتداء بهم       أ(

 موقفك كمسلم غيور ممن يسب الصحابة الكرام هو : .6

 ترك أمر الدفاع عنهم للعلماء      ج( التزام الصمت    ب( الدفاع والذب عنهم       أ(

 . أول من أسلم من الرجال .7

 رضي هللا عنه ( .عثمان بن عفان )    ج( عمر بن الخطاب ) رضي هللا عنه( .    ب( أبو بكر الصديق ) رضي هللا عنه ( .    أ(

 . فرق هللا بإسالمه بين الحق والباطل .8

 عثمان بن عفان ) رضي هللا عنه ( .    ج( علي بن أبي طالب ) رضي هللا عنه ( . ب( عمر بن الخطاب ) رضي هللا عنه( .       أ(

 . لقب بذي النورين .9

 عمر بن الخطاب ) رضي هللا عنه(      ج( أبو بكر الصديق ) رضي هللا عنه ( .    ب( عثمان بن عفان ) رضي هللا عنه ( .    أ(

 .أول من آمن من الصبيان .10

 عثمان بن عفان ) رضي هللا عنه ( .   ج( عمر بن الخطاب ) رضي هللا عنه( .    ب( علي بن أبي طالب ) رضي هللا عنه ( .   أ(

 والعلماء( هذه العبارة تعريٌف لــ :) الذين يتولون أمور المسلمين من الوالة  .11

 الخلفاء الراشدين      ج( الصحابة    ب( أئمة المسلمين       أ(

 هللا عليه وسلم حكم محبة النبي صلى .12

 سنة        ج( مستحبة    ب( واجبة       أ(

 األسوة تأتي بمعنى .13

 التساوي والمساواة      ج( القدر والعلو    ب( القدوة واالتباع       أ(

 معنى قوله صلى هللا عليه وسلم: )حضرت الصالة(، أي:  .14

 قرب وقت الصالة      ج( فات وقت الصالة    ب( دخل وحان وقت الصالة       أ(

 الهدي النبوي عند سماع صوت المؤذن: .15

 صالة ركعتين      ج( قراءة القرآن    ب( إجابة المؤذن ومتابعته       أ(

 "المنزلة العالية من الجنة" معنى لـ:  .16

 الفضيلة      ج( الشفاعة    ب( الوسيلة       أ(

 "التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة" تعريف لـ:  .17

 الوسيلة      ج( الفضيلة     ب( الشفاعة       أ(

  :المرتبة الزائدة على سائر الخلق" معنى لـ" .18

 الوسيلة      ج( الشفاعة    ب( الفضيلة       أ(

 حكم صوم رمضان : .19

 جائز      ج( سنة    ب( واجب       أ(

  :األمكنة التي حددها النبي صلى هللا عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج والعمرة" تعريف لـ" .20

 المواقيت المكانية      ج( المواقيت الزمانية    ب( األماكن المقدسة       أ(

   األسئلة  ,,,,,,   مع متنياتي لكن بالتوفيق والنجاح  ,,,,,,     معلمة املادة /انتهت 



                                                           

 
 

 
 

 

 

  
  

 
 

 
 أما العبارة الخاطئة :Ꭓ ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  ) √ ( السؤال األول: ضعي عالمة ) 

 

 الدرجة كتابة الدرجة 2س 1س
 اسم المدققة ةاسم المراجع ةاسم المصحح

   
 التوقيع التوقيع التوقيع درجة فقطأربعون  40 20 20
       

 اإلجابة العبارة م

 √ . من حقوق النبي صلى هللا عليه وسلم تقديم محبته على النفس والمال والوالد والولد .1

 √ . السنة والجماعة نحو النبي صلى هللا عليه وسلم االهتمام بحقوقه وبيان فضلهمما تميز به منهج أهل  .2

 √ . من واجب المسلم تجاه النبي عليه الصالة والسالم : الدفاُع عنه ضد الحمالت السيئة .3

 √ . ( آل بيت النبي عليه الصالة والسالم هم : ) أقارب الرسول صلى هللا عليه وسلم .4

 √ . النبي عليه الصالة و السالم أن هللا يؤتيهن على عملهن الصالح أجرهن مرتينمن فضائل زوجات  .5

 √ . الصحابي هو : من لقي النبيَّ صلى هللا عليه وسلم مؤمنًا به ومات على ذلك .6

 √ . معرفة حقوق الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ واجب عليك كمسلم محب لهم .7

 √ .ألنهم تولوا الخالفة بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم  االسم؛سمي الخلفاء الراشدون األربعة بهذا  .8

 √ . أئمة المسلمين : هم الذين يتولون أمور المسلمين من الوالة والعلماء .9

 √ الدعوة التامة هي: دعوة التوحيد .10

 √ .معنى قوله صلى هللا عليه وسلم: )أذكركم في أهل بيتي( أي: أوصيكم .11

 √ .خلوف فم الصائم أطيب عند هللا من رائحة المسكمن فضل الصوم أن  .12

 √  .كبير السن العاجز عن الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم كيلو ونصف .13

 √ .من ترك الطواف أو السعي لم تتم عمرته حتى يطوف ويسعى .14

 √ .من واجبات العمرة الحلق أوالتقصير، ومن تركه فيجب فيه فدية .15

 ×  . الطواف، صلى خلف المقام ثمان ركعاتإذا فرغ المعتمر من  .16

 × .الحج واجب على األطفال .17

 × شرب في نهار رمضان ناسياً يفسد صومه من أكل أو .18

 × من أركان اإلسالم الخامسصوُم شـهر رمضان هو الركن   .19

 × .تعليم الجاهل يكون باألسلوب الفض الغليظ .20

 املادة : الدراسات االسالمية

 الصف : السادس
 الزمن : ساعة ونصف

 االجابة النموذجية

 السادساختبار مادة الدراسات االسالمية للصف 

هـ 1443الفصل الدراسي الثالث ) الدور األول ( لعام 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 ......إدارة التعليم 
 .......مكتب 
   ........مدرسة 



 : اختاري االجابة الصحيحة:السؤال الثاني

 
   

 6سورة األحزاب اآلية :  (فضائل زوجات النبي عليه الصالة والسالم التي تضمنتها اآلية الكريمة : ) َوأَْزَواجه أمهاتهم من .1

 أنهن أمهات للمؤمنين      ج( شرفهن وعلو منزلتهن    ب( تالوة اآليات في بيوتهن        أ(

 . بالرسول عليه الصالة والسالم ونصرته تأول من آمن .2

  .زينب بنت جحش رضي هللا عنها      ج( عائشة رضي هللا عنها    ب(  .خديجة رضي هللا عنها      أ(

 . أكثر زوجات النبي عليه الصالة والسالم علًما وفقًها .3

  . حفصة رضي هللا عنها      ج( . خديجة رضي هللا عنها    ب(  .عائشة رضي هللا عنها      أ(

 . القرآَن عندما جمعوهحفظ الصحابة عندها  .4

 . خديجة رضي هللا عنها      ج( . أم سلمة رضي هللا عنها     ب(  . حفصة رضي هللا عنها      أ(

ة: .5 ة والشباب خاصَّ  من الوسائل التي تنمي محبة الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ في قلوب المسلمين عامَّ

 الغلو في محبتم      ج( فوق منزلتهم رفعهم     ب( قراءة سيرتهم واالقتداء بهم       أ(

 موقفك كمسلم غيور ممن يسب الصحابة الكرام هو : .6

 ترك أمر الدفاع عنهم للعلماء      ج( التزام الصمت    ب( الدفاع والذب عنهم       أ(

 . أول من أسلم من الرجال .7

 عثمان بن عفان ) رضي هللا عنه ( .   ج( عمر بن الخطاب ) رضي هللا عنه( .    ب( أبو بكر الصديق ) رضي هللا عنه ( .    أ(

 . فرق هللا بإسالمه بين الحق والباطل .8

 عثمان بن عفان ) رضي هللا عنه ( .    ج( علي بن أبي طالب ) رضي هللا عنه ( . ب( عمر بن الخطاب ) رضي هللا عنه( .       أ(

 . لقب بذي النورين .9

 عمر بن الخطاب ) رضي هللا عنه(      ج( أبو بكر الصديق ) رضي هللا عنه ( .    ب( عثمان بن عفان ) رضي هللا عنه ( .    أ(

 .أول من آمن من الصبيان .10

 عثمان بن عفان ) رضي هللا عنه ( .   ج( عمر بن الخطاب ) رضي هللا عنه( .    ب( علي بن أبي طالب ) رضي هللا عنه ( .   أ(

 الذين يتولون أمور المسلمين من الوالة والعلماء( هذه العبارة تعريٌف لــ :)  .11

 الخلفاء الراشدين      ج( الصحابة    ب( أئمة المسلمين       أ(

 هللا عليه وسلم لىحكم محبة النبي ص .12

 سنة        ج( مستحبة    ب( واجبة       أ(

 األسوة تأتي بمعنى .13

 التساوي والمساواة      ج( القدر والعلو    ب( القدوة واالتباع       أ(

 معنى قوله صلى هللا عليه وسلم: )حضرت الصالة(، أي:  .14

 قرب وقت الصالة      ج( فات وقت الصالة    ب( دخل وحان وقت الصالة       أ(

 هدي النبوي عند سماع صوت المؤذن:ال .15

 صالة ركعتين      ج( قراءة القرآن    ب( إجابة المؤذن ومتابعته       أ(

 "المنزلة العالية من الجنة" معنى لـ:  .16

 الفضيلة      ج( الشفاعة    ب( الوسيلة       أ(

 "التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة" تعريف لـ:  .17

 الوسيلة      ج( الفضيلة     ب( الشفاعة       أ(

  :معنى لـالمرتبة الزائدة على سائر الخلق" " .18

 الوسيلة      ج( الشفاعة    ب( الفضيلة       أ(

 حكم صوم رمضان : .19

 جائز      ج( سنة    ب( واجب       أ(

  :األمكنة التي حددها النبي صلى هللا عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج والعمرة" تعريف لـ" .20

 المواقيت المكانية      ج( المواقيت الزمانية    ب( األماكن المقدسة       أ(

   انتهت األسئلة  ,,,,,,   مع متنياتي لكن بالتوفيق والنجاح  ,,,,,,     معلمة املادة /


