
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                

  

             

 

 التوحيد
 االبتدائي السادسالصف 



 أوراق عمل االختبارات التجريبية 

 السؤال األول / 

 إذا كانت العبارة خاطئة:× ( ( إذا كانت العبارة صحيحة وعالمة  )  ضع عالمة  )  

 

اإليمان هو: قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص  1

 بالمعصية.

 

  .الذين يفعلون المعاصي ويتركون الواجباتأهل اإليمان هم  2

  من شعب اإليمان القلبية: قراءة القرآن. 3

  نواقـض اإليمان: الشرك األكبر والكفر األكبر والنفاق األكبر. 4

  االستهزاء بآيات الله أو سنة الرسول عليه السالم من أمثلة: النفاق األصغر. 5

  النبي صلى الله عليه وسلم وال الصحابة من بعده فهو: بدعة.كل عمل لم يعمله  6

  أعظم الظلم: اإلشراك بالله. 7

  من أركان اإليمان: اإليمان بالقدر خيره وشره. 8

  من أنكر ركنا من أركان اإليمان فقد كفر وخرج من الملة. 9

  عدد أنواع شعب اإليمان خمسة. 10

  ونواقض اإليمان.ال فرق بين نواقص اإليمان  11

  الشرك األكبر ناقص من نواقص اإليمان. 12

  أنواع الشرك األكبر: شرك الربوبية وشرك األلوهية وشرك األسماء والصفات. 13

  المراد بشرك الدعاء: دعاء الله سبحانه وتعالى. 14

  من الشرك: إنكار الله وصفاته وجحدها. 15

  لإليمان.الكفر األصغر محرم وناقص  16

  تكفير المسلم أمره خطير. 17

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 أوراق عمل االختبارات التجريبية 

 السؤال الثاني / اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي:

 أي من هذه األعمال ال تخرج من الملة: 1

 االحتفال بمولد النبي د ادعاء علم الغيب ج إنكار الله ب سب الرسول أ

 من أمثلة الحلف بغير الله: 2

 ورب المصحف د والنبي ج والله ب ورب الكعبة أ

 صاحب الكفر األصغر: 3

 خارج من الملة د ال يدخل النار ج ال يخلد في النار ب مخلد في النار أ

 من أمثلة كبائر الذنوب: 4

 عدم رد السالم د شرب الدخان ج عقوق الوالدين ب سماع األغاني أ

 والية الله وحفظه هي من: 5

 نعمة اإليمان د شعب اإليمان ج فضائل اإليمان ب ثمرات اإليمان أ

 اإليمان بالكتب من أركان: 6

 مراتب الدين د اإلحسان ج اإلسالم ب اإليمان أ

 االستهزاء بشيء من الدين من: 7

 كفر االستهزاء د كفر اإلعراض ج كفر االستكبار ب كفر الشك أ

 من عالمات النفاق األكبر: 8

 كفر الشك د النبيتكذيب  ج خيانة األمانة ب الكذب أ

 عدم رد السالم: 9

 صغائر الذنوب د كبائر الذنوب ج إيمان ب كفر أ

 شعب القلب:أمثلة من  10

 الصوم د ذكر الله ج محبة الله ب الصالة أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أوراق عمل االختبارات التجريبية 

 

 أن يترك المرء دين اإلسالم فال يتعلمه وال يعمل به: 1

 االستهزاء كفر د كفر اإلعراض ج كفر االستكبار ب كفر الشك أ

 عقوق الوالدين من أمثلة: 2

 البدع د كبائر الذنوب ج اإليمان  ب الكفر األصغر أ

 من آثار الذنوب والمعاصي على العبد المسلم: 3

 جميع ما سبق د المعيشة الضيقة ج ظلمة القلب ب قسوة القلب  أ

 رمي المخلفات في الطرقات: 4

 ال شيء مما سبق د ال عالقة لها باإليمان ج اإليمانتوافق شعب  ب تخالف شعب اإليمان أ

 االعتقاد بأنًّ أحدا يشارك الله في الخلق والملك والتدبير: 5

 صغائر الذنوب د شرك في األسماء والصفات ج شرك في األلوهية ب شرك في الربوبية أ

 أحد أركان اإليمان: 6

 باليوم اآلخر د تراهتعبد الله كأنك  ج إيتاء الزكاة ب إقام الصالة أ

 االحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم: 7

 نفاق أكبر د كفر أصغر ج شرك أكبر ب بدعة أ

 عدم رد السالم: 8

 صغائر الذنوب د مستحب ج محرم ب كبائر الذنوب أ

 التكاسل عن الصالة: 9

 نفاق أكبر د نفاق أصغر ج شرك أصغر ب كفر أكبر أ

 الجوارح:شعب أمثلة من  10

 جميع ما سبق د بر الوالدين ج الصوم ب الوضوء أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أوراق عمل االختبارات التجريبية 

 السؤال الثالث/ ضع الرقم في العمود )أ( مع ما يناسبه في العمود )ب (:

 

 )ب( )أ(

 الشرك األكبر  أمره خطير ليس لكل أحد أن يحكم به 1

 البدع  يخرج صاحبه من الملة 2

 المعصية  فهو ردمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه  3

 التكفير  الرياء والسمعة 4

 شرك خفي  فعل المحرم وترك الواجب 5

 

 

 )ب( )أ(

 كبائر الذنوب  عدد شعب اإليمان 1

 شرك الطاعة  نواقص اإليمان 2

 أهمية تعلم نواقض اإليمان ومنقصاته  قتل النفس التي حرم الله 3

 شرك األسماء والصفات  عدد أركان اإليمان 4

طاعة المخلوقين في تحليل ما حرم الله  5

 وتحريم ما أحل الله

 الشرك األصغر 

   تشبيه الخالق بالمخلوق 6

اجتناب الوقوع في نواقض اإليمان ونواقص  7

 اإليمان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أوراق عمل االختبارات التجريبية 

 السؤال الرابع/ أذكر الفرق بين الكفر األكبر والكفر األصغر:

 

 الكفر األصغر الكفر األكبر

  

  

  

 

 

 

 أذكر الفروقات بين نواقض اإليمان ونواقص اإليمان: /خامسالسؤال ال

 

 نواقص اإليمان نواقض اإليمان

  

  

  

  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                

  

             

 

 الفقـــــــــه
 االبتدائي السادسالصف 



 أوراق عمل االختبارات التجريبية 

 السؤال األول: 

 إذا كانت العبارة خاطئة:(  × ) وعالمة ( إذا كانت العبارة صحيحة  ضع عالمة ) 

  ممن تجب عليه صالة الجمعة: المجنون. 1

  من مستحبات خطبة الجمعة: حمد الله والثناء عليه. 2

  يكره إظهار الفرح والسرور في العيد. 3

  يستحب مشاركة الكفار في أعيادهم. 4

  عدد التكبيرات في الركعة األولى من صالة العيد: خمسة. 5

  الحكمة من حدوث الكسوف والخسوف: تخويف الله للعباد. 6

  للكسوف والخسوف أذان وإقامة كبقية الصلوات. 7

  السقيا من الله بنزول المطر.تعريف االستسقاء: طلب  8

  .من الحقوق الواجبة للميت: تغسيله ودفنه 9

  من محظورات الجنازة: التعجيل بدفن الميت. 10

  .صالة االستسقاء تشبه صالة الكسوف 11

  .تجب صالة الجمعة على النساء 12

  .تجب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة 13

  .اللهمن حكمة مشروعية العيد شكر  14

  .يسن للنساء حضور صالة العيد 15

  .لصالة الكسوف أذان وإقامة مثل بقية الصلوات 16

  .من الحقوق الواجبة للميت قراءة القرآن عند قبره 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أوراق عمل االختبارات التجريبية 

 :مما يأتي / اختر اإلجابة الصحيحة الثانيالسؤال 

 من مستحبات العيد: 1

 الصوم د لبس أجمل الثياب ج المسجدالصالة في  ب قراءة سورة الكهف أ

 تعريف الكسوف هو: 2

 ذهاب الكواكب د ذهاب ضوء الشمس والقمر ج ذهاب النجوم ب ذهاب الشمس أ

 أن: اإلماممن الصالة فإن على  االنتهاءإذا زال الكسوف قبل  3

 ال شيء مما سبق د يتمها خفيفة ج يكمل الصالة بطولها ب يقطع الصالة أ

 صالة االستسقاء كصفة صالة:صفة  4

 العيد د الجنازة ج الجمعة ب الكسوف أ

 الجزع والسخط واالعتراض على الله: 5

 جميع ما سبق د الحقوق الواجبة ج مستحبات الجنازة ب محظورات الجنازة أ

 ماذا يقال بعد التكبيرة الثالثة من صالة الجنازة: 6

 سكتة خفيفة د الدعاء للميت ج الصالة على النبي ب قراءة الفاتحة أ

 خطبة الجمعة: 7

 ال يوجد خطبة د خطبة واحدة ج بعد الصالة ب قبل الصالة أ

 يستحب في الركعة األولى من صالة الجمعة قراءة........... بعد الفاتحة 8

 ما تيسر من القرآن د ق والقمر ج اإلخالص والكافرون ب األعلى والغاشية أ

 القبور وتزيينها:البناء على  9

 ال شيء مما سبق د واجبات الجنازة ج سنن الجنازة ب محظورات الجنازة أ

 حكم الحقوق الواجبة على الميت: 10

 مكروه د فرض كفاية ج سنة مؤكدة ب سنة أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أوراق عمل االختبارات التجريبية 

 

 من محظورات الجنازة: 1

 تعزية أهل الميت د المشي فوق القبور ج المشي مع الجنازة ب الصبر أ

 بعد التكبيرة الثالثة من صالة الجنازة: 2

 سكتة خفيفة ثم يسلم د الصالة على النبي ج الدعاء للميت ب قراءة الفاتحة أ

 حكم صالة الجمعة: 3

 جائز د واجب ج مكروه ب مستحب أ

 واجبنا تجاه أعياد الكفار: 4

 الفرح بها د تجاهلها  ج المشاركة بها  ب تهنئتهم بها أ

 الكسوف: من سنن 5

 ال سنة لها د أن تصلى في الخالء ج أن تصلى بغير جماعة ب أن تصلى جماعة أ

 من مستحبات العيد: 6

 ال شيء مما سبق د الصوم ج قراءة سورة الكهف ب لبس أجمل الثياب أ

 لصالة الجمعة:أقل جماعة  7

 3 د 4 ج 1 ب 2 أ

 حكم صالة االستسقاء: 8

 سنة مؤكدة د جائز ج سنة ب واجب أ

 من الحقوق الواجبة للميت: 9

 جميع ما سبق د الصالة عليه ج دفنه ب تغسيله أ

 يسن قراءة سورتي....... في صالة الجمعة 10

 ق والقمر د ما تيسر من القرآن ج اإلخالص والناس ب األعلى والغاشية أ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أوراق عمل االختبارات التجريبية 

 :( يناسبه في العمود )بما مع العمود  )أ(  ضع الرقم فيالسؤال الثالث/  

 

 )ب( )أ(

 سنة مؤكدة  حكم صالة االستسقاء 1

 فرض كفاية  حكم صالة الجمعة 2

 سنة  حكم صالة الكسوف 3

 سنة مؤكدة  حكم صالة العيد على الرجال 4

 واجب  حكم صالة العيد على النساء 5

 

 )ب( )أ(

 محظور  خير يوم طلعت فيه الشمس 1

 مستحبات يوم الجمعة  حكم صالة الجنازة 2

 محرم  البناء على القبور 3

 الجمعة  الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم 4

 االستسقاء  الكالم أثناء الخطبة 5

 جائز  طلب السقيا من الله بنزول المطر 6

 فرض كفاية  تخطي رقاب الناس عند وجود مكان خالي  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أوراق عمل االختبارات التجريبية 

 يأتي: أجب عما /الرابعالسؤال 

 

 أذكر أحد األدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم للميت: /1

 

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

 

 حكم االنشغال بالكالم أو اللعب بالجوال أثناء خطبة الجمعة: /2

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

 

 يشترط لصحة صالة الجمعة شروط أذكر اثنين منها: /3

 

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

 

 

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

 

 

 

 ما الحكمة من حدوث الكسوف: /4

 

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

 

 

 ت:حكم التعجيل بدفن المي /5

 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                

  

             

 

 الحديث
 االبتدائي السادسالصف 



 أوراق عمل االختبارات التجريبية 

 السؤال األول:

 إذا كانت العبارة خاطئة:× ( ( إذا كانت العبارة صحيحة وعالمة  )  ضع عالمة  ) 

  لهم. افح الصبيان ويمسح برؤوسهم ويدعوكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يص 1

  لهم. يه وسلم ال يوجه الصغار وال يدعوصلى الله علكان رسول الله  2

  معنى صلة الرحم: اإلحسان إلى األقارب بزيارتهم وعيادة مريضهم ونحو ذلك. 3

  الشخص الذي ال يتضجر من مساعدة األقارب ينال األجر من الله. 4

  زه في اللباس والمأكل والمجلس.من تواضع النبي عليه الصالة والسالم تمي   5

  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرق الوجه كثير التبسم مع جلسائه. 6

  من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصبر على أذى الجار 7

  يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار ويرعاهم. 8

  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصغار ويوجهم. 9

  الجنة: صلة الرحم.من أسباب دخول  10

  يجوز للرجل أن يقيم آخر من مكانه ثم يجلس فيه بدعوى أنه اعتاد الجلوس فيه. 11

  كان رسول الله متواضع، كثير التبسم مع جلسائه. 12

  إيذاء الجار. عننهى النبي صلى الله عليه وسلم  13

  حرص اإلسالم على ما يشيع المحبة واأللفة بين المسلمين. 14

  عائشة رضي الله عنها هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم 15

  أمر النبي صلى الله عليه وسلم تكليف العمال ماال يطيقون. 16

  عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية للحديث. 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أوراق عمل االختبارات التجريبية 

 السؤال الثاني / اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي:

 معنى يرحم صغيرنا: 1

 الغلظة د العطف والشفقة ج الشدة ب القسوة أ

 قوله عليه الصالة والسالم: يا غالم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك يدل على: 2

 هدي النبي مع الجار د هدي النبي مع الخادم ج هدي النبي مع الوفود ب هدي النبي مع الصغار أ

 المراد بذوي الرحم: 3

 الضيوف د الجيران ج األصدقاء ب األقارب أ

 دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والحكمة: 4

 عبدالله بن عمر د عبدالله بن عباس ج جابر بن عبدالله ب عبدالله بن عمرو أ

 حكم إقامة الرجل من مجلسه بغير رضاه: 5

 محرم د مستحب ج مكروه ب جائز أ

 من آداب المجلس: 6

 سماع المحرمات د الغيبة والنميمة ج مقاطعة المتكلم ب السالم عند الدخول أ

 أفضل المالئكة الكرام: 7

 مالك  د إسرافيل ج ملك الموت ب جبريل أ

 حكم إعطاء الخدم والعمال حقوقهم: 8

 مكروه د جائز ج واجب ب مستحب أ

 مدة الضيافة المستحبة: 9

 وال يوم د أسبوع ج ثالثة أيام ب يوم وليلة أ

 هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين:من  10

 الوفاء بالعهود د الغدر بهم ج القتل دون سبب ب الكذب عليهم أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أوراق عمل االختبارات التجريبية 

 إلحاق األذى بالجار: 1

 مكروه د واجب ج جائز ب محرم أ

 من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الخدم: 2

 جميع ما سبق د مكافأتهم ج عدم اإلساءة إليهم ب عيادتهم  أ

 دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوة الحفظ فأصبح ال ينسى حديث سمعه من النبي: 3

 جابر بن عبد الله د أبو هريرة ج أبو بكر الصديق ب أنس بن مالك أ

 من آداب المجلس: 4

 الغيبة والنميمة د مقاطعة الكالم ج السالم عند الدخول ب الحديث بالمحرم أ

 المراد بذوي الرحم هم: 5

 الخادم د الجيران ج األصدقاء ب األقارب أ

 من صور الرحمة بالصغير: 6

 جميع ما سبق د العطف عليه ج مساعدته  ب حمله وتقبيله أ

 القدر الواجب في ضيافة الضيف: 7

 شهر د أسبوع ج ثالثة أيام ب يوم وليلة أ

 يدخل في معنى الكبير: 8

 جميع ما سبق د الرؤساء ج العلماء ب الوالدان  أ

 قامة الرجل من مجلسه:تحكم إت 9

 مستحب د محرم ج جائز ب واجب أ

 من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود: 10

 ال شيء مما سبق د عدم الترحيب بهم ج إهانتهم ب بغضهم أ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أوراق عمل االختبارات التجريبية 

 يناسبه في العمود )ب (:السؤال الثالث/ ضع الرقم في العمود  )أ( مع ما 

 

 )ب( )أ(

 عائشة  ةف  أهل الص   (1

مات النبي صلى الله عليه وسلم في  (2

 حجرتها

 يوم وليلة 

ما يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن  (3

 ربه

 أبو هريرة 

رف بقوة الحفظ وحبه للعلم (4  فقراء الصحابة  ع 

 الحديث القدسي  الضيافة الواجبة ( 5

 

 )ب( )أ(

من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في  1

 التعامل مع غير المسلمين

 الغناء والمعازف 

مات النبي صلى الله عليه وسلم في  2

 حجرتها ودفن فيها

 أبو بكر الصديق 

من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في  3

 المجلس

 فقراء الصحابة 

 عبد الله بن عباس  من مجالس اللهو المحرم 4

 اإلصغاء  أخير الصحابة وأفضلهم 5

 وفاؤه بالعهود  دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة 6

 عائشة رضي الله عنها  ةف  أصحاب الص   7

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أوراق عمل االختبارات التجريبية 

 أتي:السؤال الرابع/ أجب عما ي

 

 ن معاني األحاديث اآلتية:بي  أ /1

 

 معناها الكلمة

  وال يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه

  الرحمتصل 

  ليس منا

  ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة

  وال يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه

  يرحم صغيرنا

 

 

 من خالل دراستك أكتب ما تعرفه عن عائشة رضي الله عنها: /2
 

 ...........................................................................................................................................................................................  نسبها:

 

 

  فضائلها:

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أوراق عمل االختبارات التجريبية 

 أتي:أجب عما ي  /خامسالسؤال ال

 

 هريرة رضي الله عنه: ين أبمن خالل ما درست أذكر ما تعرفه ع /1

 

 ...........................................................................................................................................................................................  نسبه:

 

   صفاته:

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


