


 ول : السؤال األ

 

 

.............................  ظاهرة  العبادات المن .   1  

ي صىل هللا عليه وسلم من.  2 ي هللا عنها .........................  تزوج النب 
 السنة الثالثة من الهجرة رض 

 
. ف  

ي صىل هللا عليه وسلمأكان عدد .   3 .........................   الذكور   والد النب   

 4 . ما يلبس عىل الرجل من الصوف والقطن ونحوهما  ......................... 

 

1-  ......................................................................... 

2-  ..................................................................... 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 إدارة التعليم ........... 

 مدرسة :……….. 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 
 

 
 

 اسئلة اختبار منتصف   
ي  
 الفصل الدراسي الثان 

   هـ١٤٤٤العام الدراسي 

 

 دراسات إسالمية المادة : 

جة 
در
 ال

  
ي   الرابع الصف: 

 االبتدان 

 

 الطالبة: اسم 

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

 خمسة عشر  15

ي  
 : أمام التعريفات التالية المناسب المصطلح ضعي  :السؤال الثان 

 الـــتــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــريــــــف المصطلح  

جل من جلد ونحوه.       1  ما يلبس عىل الرِّ

 كل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة.   2

 العبادات البى تكون ظاهرة لنا. هي    3

لجوربا  ثالثة   الصالة   حفصة  

ات الظاهرةالعباد  العبادة   

 

5 

 الخف 

 الفراغ   التاليةضع الكلمات    -أ  
 
 المناسب لها  ف

 .   أنواع العبادة عددي اثنان من   -ب    

 

3 



 

 

   نعبد هللا خوفا من ……….    1

 هثواب )ج( الناس  )ب(  هعقاب )أ( 

 

 ول : أتبدأ مدة المسح عىل الخفي   من  .    2

 خلع الخفي    )ج( لبس الخف   )ب(  مسح بعد الحدث  )أ( 

 

ي هللا عنها  أصفات  من  .    3
 ..   م المؤمني   حفصة رض 

   ال تصوم )ج( قوامة الليل   )ب(  ال تصىل  )أ( 

 

ي صىل هللا عليه وسلم …أحقوق  من  .    4     هل بيت النب 

 كرهنا لهم  )ج( ذكرهم بسوء )ب(     محبتهم والدعاء لهم   )أ( 

 

ي صىل هللا عليه وسلم ……… أل.    5   والده . كان النب 

  )أ( 
 
  )ب(  قاسيا

 
  )ج( ظالما

 
 رحيما و محبا

 

كم أل.   6 كم خي  ي صىل هللا عليه وسلم " خي   حديث النب 
 
كم ألأهله , و ف  هىل "  نا خي 

كم ألمعب  "  ما    … "  ههلخي 

 أحسن التعامل مع  )أ( 
 
ي  )ب(    هله مؤدبا

 
ء ف امه أل )ج(   هلهأالتعامل مع  سي  هله عدم احيى

 

    مدة المسح للمقيم : .    7

   يوم وليلة )ج( سبوع أ )ب(  شهر )أ( 

 جابة الصحيحة بوضع دائرة عليها : اخيى ال  :السؤال الثالث  

 انتهت األسئلة ،،
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