
 

 

 

 

 

                                                                       

     
  

 هـ1441 /1444للعام الدراسي     -   الفصل الدراسي/ األول –............ .... اختبار 
 

  الفصل : السادس الصف : التىحيد ـــادةالوــــــ

 ساعة وًصف زهي اإلجابة هـ0441/      /        التاريخ  ــىمــــــــالي

  رقن الجلىس  اسن الطالب
 

 تعلاميت هامة للطالب: 

جابة كاملة مسؤولٌة الطالب حتى ًنتهي من الختبار وًسلمها (1  ورقة الإ
جابة غلٌه (2  السؤال كامال وحاول فهمه جٌدا قبل الإ

 
 اقرا

 حافظ غلى هدوء اللجنة واتبع تػلٌمات المالحظٌن (3
زرق فقط (4

 
 اك تب بالقلم الجاف ال

 اهتم بنظافة الورقة ول تستخدم المًزل (5
جاباتك جٌدا قبل تسلٌم الورقةراجع  (6  اإ
و تػدًل بػد تسلٌمها  (7

 
جابة ا ضافة اإ  ل ًحق للطالب استالم الورقة لإ

 اســم املراجع اســم املصحح الدرجة كتابــــة   الدرجة رقمــا   السـؤال
     األول

     الثـاني

     الثـالث

     الرابع

     الخامس

     السادس

     بعالسا

     الثامن

 ملحوظة: ُيكتب اسم املصحح واملراجع خبط يُقرأ )ليس توقيعا (  المجموع
 

وِع الدرجات جمووع الدرجات كتابة جمووع الدرجات رقوا
َ
ج

ُ
 اسن هراجع جتويع الدرجات اسن ه

   
   

 01  
 
 
 
 

 الوولكة العربية السعىدية

 اإلدارة العاهة للتعلين بالوٌطقة الشرقية

 هكتب التعلين بالظهراى

 المرحلة / االبتدائية



 
 

 
  

  أجب عن جميع األسئلة التالية
 

   :أمام العبارة الخاطئة) × ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ( ضع عالمة : السؤال األول
  

                                                                                                
 )     (                                                          )               أركانستة ( :اإليمانركان أ -١

  
 )     (                                                            وأخطرهاشد الذنوب أ األصغرالشرك   -٢

  
 )     (                    )                                               با اإليمان( :اإليمانركان من أ -٣

  
 )      (                                 )                             فاسق( :اإليمانركان أ أنكرن حكم مَ  -٤

  
 )    (                                         )                                 الصالة( :اإليمانركان من أ -٥

   
  )     (                                                            )إال هللا ال إله( :يمان قولأعلى شعب اإل - ٦

  
  

                                                       :اآلتيةأكمل الفراغات : السؤال الثاني
                     

 .................................................................صغر هو الكفر األ -١
 
 ...........................................................صغر هوحكم النفاق األ -٢
 
 ........................................................كبراألمن عالمات النفاق  -٣
  
 .........................................................كبرالكفر األ أنواعمن   -٤
  
 ............................................... : سالمخرج من ملة اإلوتُ  اإليمانواعتقادات تبطل  وأعمال أقوالهي  -٥
  
 ........................................... : سالمخرج من ملة اإلوال تُ  اإليمانواعتقادات تبطل  عمالوأ أقوالهي  - ٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
٦ 

      ساعة ونصف: زمن اإلجابة                    سادس االبتدائيال : الصف               توحيد              ال: لمادةا

 التعليموزارة 
 بالمنطقة الشرقيةللتعليم اإلدارة العامة 
  بالظهران التعليممكتب 

 تابع باقي األسئلة بالصفحة التالية

٦ 

 



 
 

  
  
  

  :أكمل الجمل بالكلمة المناسبة مما يلي: السؤال الثالث
  

  ) الشرك في الدعاء،    باأللفاظالشرك ،  ر  َفَك،      األكبرالكفر ،  يمان  اإل،  كفر الشك  (
  

                         .......................................: هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح -١
 

                       .باهللا تعالى.....................................:اإليمان أركان أنكرن حكم َم -٢
 

 : ..................................د في شي معلوم من الدين بالضرورةن يشك العبهو أ -٣
 

 : ..........................................غير اهللاهو دعاء  -٤
  

 : .........................................فعل أوقول  أواإليمان من اعتقاد هو ما يضاد  -٥
  

       : ..................................................هو الحلف بغير اهللا -٦
  

                                     :)ب( العمود بما يناسبه من ) أ ( صل أرقام العمود : السؤال الرابع
  

  )ب ( العمود   )أ ( العمود 

  .الشرك في الدعاء -١
  ن هللا قدأكبر فإبا شركا  ان مات مشركمَ )    (  

   .حرم علية الجنة        
  .با في المحبةمساواة غير هللا )    (    .الطاعةالشرك في  -٢
  دعاء غير هللا)      (   .المراد به : المحبةالشرك في  -٣
  .َمن مات مشرًكا با فإن هللا ال يغفر له)    (    .كبرا أن مات مشركا با شركً مَ  -٤
دون ذلك ك به ويغفر ما شرَ يُ  هللا ال يغفر أنْ إن : (قال تعالى -٥

  ).لمن يشاء
  بتحليل الحرام وتحريمطاعة المخلوقين )     ( 
  .الحالل     

  .  .فقد حبط عمله )    (   ).الجنة حرم هللا عليه نه من يشرك با فقدإ: (قال تعالى -٦
    

                                                                                 - :يأتي ماثالثة ل عدد : السؤال الخامس
 

 :منهابأمور  اإليمانينقص   - ١
 

  ..................................و..............................و.............................
  

  :األصغرعالمات النفاق من   - ٢
 

  .................................و...............................و.............................
  

  
  
  

  
  

  

 

٦ 

 

٦

  انتهت األسئلة وأرجو للجميع التوفيق 
 

 
٦ 

 

 السادس: الصف                التوحيد                                                                      : تابع مادة



 

 

 

 

 

                                                                       

     
  

 هـ1441 /1444للعام الدراسي     -   الفصل الدراسي/ األول –............ .... اختبار 
 

  الفصل : السادس الصف : الفقه ـــادةالوــــــ

 ساعة وًصف زهي اإلجابة هـ0441/      /        التاريخ  ــىمــــــــالي

  رقن الجلىس  اسن الطالب
 

 تعلاميت هامة للطالب: 

جابة كاملة مسؤولٌة الطالب حتى ًنتهي من الختبار وًسلمها (1  ورقة الإ
جابة غلٌه (2  السؤال كامال وحاول فهمه جٌدا قبل الإ

 
 اقرا

 حافظ غلى هدوء اللجنة واتبع تػلٌمات المالحظٌن (3
زرق فقط (4

 
 اك تب بالقلم الجاف ال

 اهتم بنظافة الورقة ول تستخدم المًزل (5
جاباتك جٌدا قبل تسلٌم الورقةراجع  (6  اإ
و تػدًل بػد تسلٌمها  (7

 
جابة ا ضافة اإ  ل ًحق للطالب استالم الورقة لإ

 اســم املراجع اســم املصحح الدرجة كتابــــة   الدرجة رقمــا   السـؤال
     األول

     الثـاني

     الثـالث

     الرابع

     الخامس

     السادس

     بعالسا

     الثامن

 ملحوظة: ُيكتب اسم املصحح واملراجع خبط يُقرأ )ليس توقيعا (  المجموع
 

وِع الدرجات جمووع الدرجات كتابة جمووع الدرجات رقوا
َ
ج

ُ
 اسن هراجع جتويع الدرجات اسن ه

   
   

 01  
 
 
 
 

 الوولكة العربية السعىدية

 اإلدارة العاهة للتعلين بالوٌطقة الشرقية

 هكتب التعلين بالظهراى

 المرحلة / االبتدائية



 
 

 
  

  أجب عن جميع األسئلة التالية
 

  :العبارة الخاطئة أمام) ×(العبارة الصحيحة وعالمة  أمام) (ضع عالمة  :السؤال األول
  

  
 )   (         يخطب اإلمام لالستسقاء بعد االنتهاء من الصالة خطبة واحدة                               -١
 )         (       أن تؤدى صالة الكسوف في جماعة                            :الكسوف من سنن صالة -٢
 (        )                  تأليف القلوب                                       التهنئة بالعيد سبب للمحبة و -٣
 (        )                                                 ثالثة معه          اإلمام و: أقل الجماعة للجمعة -٤
  (        )                                             االغتسال              :شترط لصحة صالة الجمعةُي -٥

  
  
  
  

   :أكمل الفراغات فيما يأتي :السؤال الثاني
  

 .......................................حتى  ................................يبدأ التكبير في عيد الفطر من  -١
  ..........................................حتى ... .............................بدأ من أما في عيد األضحى فيو        

  
 ..........................................مرتين في العام ألداء صالة المسلمون يجتمع  -٢
  
 ...................................الرقاب إال إذا كره تخطي كما ُي، .................اإلنصات لخطبة الجمعة حكم  -٣
 
  عد ة أن يقرأ في الركعة األولى بنَّوالُس، يجهر فيهما اإلمام بالقراءة، ........................الجمعة  صالة -٤

  ................................وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة ، ............................الفاتحة سورة 
  
  

   :ر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يليختا: السؤال الثالث
  

 :سن للخطيبُي -١
  )أن يصلي على النبي  -أن يقرأ شيئا من القرآن   –أن يدعو للمسلمين (                              

 :كم صالة االستسقاءُح -٢
  )سنة مؤكدة         -فرض عين        -فرض كفاية    (                                              

 : نالحظ في صالة الكسوف أن الركعة الثانية   -٣
  ) أقصر من الركعة األولى    - مساوية لها       -أطول من الركعة األولى  (                        

 : من مستحبات يوم الجمعة -٤
  )طول الخطبة     -قراءة سورة الكهف      –سبق الصالة بخطبتين    أن ُت(                            

  : صفة صالة االستسقاء كصفة -٥
  )صالة الكسوف     -صالة الجمعة     -صالة العيد   (                                                   

  

 

٥ 

 تابع باقي األسئلة بالصفحة التالية

 ونصف ساعة: زمن اإلجابة                          السادس: الصف                                 فقهال  :لمادةا

 التعليموزارة 
 بالمنطقة الشرقيةللتعليم اإلدارة العامة 
  بالظهران التعليممكتب 

 

٥ 

 

٥ 

 



 
 

  
  

  
  :د ثالثة من كل مما يليعدِّ : السؤال الرابع

  
  .مشروعةالأمثلة على األعياد غير  -١

-        ................................................................................ 
-        ................................................................................ 
-         ................................................................................  

  
  .شروط حضور النساء لصالة العيد -٢

-         ................................................................................ 
-         ................................................................................ 
- ..............................................................................        .. 

  
  

  :ضع الرقم المناسب من العمود األول فيما يناسبه من العمود الثاني: السؤال الخامس
  
  
  الثاني                           ول األ                               

  فرض كفاية )        (              المصلين كم تخطي رقابُح -١
   ة مؤكدةنَُّس   (     )             الخطبة  أثناءكم الكالم ُح -٢
  كره  ُي        ) (                 حكم صالة العيد للرجال  -٣
  محرَُّي       )     (             صالة الكسوف كم ُح -٤

    
  

   : يأتي أجب عما: السؤال السادس
  

   .الحكمة من حدوث الكسوف -١
.................................................................................................................................  

  
  ؟لمن يلجـأ المسلم عند الشدائد -٢

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

  .الحكمة من مشروعيه صالة االستسقاء -٣
.................................................................................................................................  

  
  .ه بتأخر نزول المطروجل عباَدابتالء اهللا عز -٤

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

  .الحكمة من مشروعيه العيد -٥
.................................................................................................................................  

  
  

 التوفيقانتهت األسئلة وأرجو للجميع   

  السادس :الصف                                                                                       فقهال   :مادةتابع 

 

٦ 

 

٤ 

 

٥ 

 



 

 

 

 

 

                                                                       

     
  

 هـ1441 /1444للعام الدراسي     -   الفصل الدراسي/ األول –............ .... اختبار 
 

  الفصل : السادس الصف : الحديث والسيرة ـــادةالوــــــ

 ساعة وًصف زهي اإلجابة هـ0441/      /        التاريخ  ــىمــــــــالي

  رقن الجلىس  اسن الطالب
 

 تعلاميت هامة للطالب: 

جابة كاملة مسؤولٌة الطالب حتى ًنتهي من الختبار وًسلمها (1  ورقة الإ
جابة غلٌه (2  السؤال كامال وحاول فهمه جٌدا قبل الإ

 
 اقرا

 حافظ غلى هدوء اللجنة واتبع تػلٌمات المالحظٌن (3
زرق فقط (4

 
 اك تب بالقلم الجاف ال

 اهتم بنظافة الورقة ول تستخدم المًزل (5
جاباتك جٌدا قبل تسلٌم الورقةراجع  (6  اإ
و تػدًل بػد تسلٌمها  (7

 
جابة ا ضافة اإ  ل ًحق للطالب استالم الورقة لإ

 اســم املراجع اســم املصحح الدرجة كتابــــة   الدرجة رقمــا   السـؤال
     األول

     الثـاني

     الثـالث

     الرابع

     الخامس

     السادس

     بعالسا

     الثامن

 ملحوظة: ُيكتب اسم املصحح واملراجع خبط يُقرأ )ليس توقيعا (  المجموع
 

وِع الدرجات جمووع الدرجات كتابة جمووع الدرجات رقوا
َ
ج

ُ
 اسن هراجع جتويع الدرجات اسن ه

   
   

 01  
 
 
 
 

 الوولكة العربية السعىدية

 اإلدارة العاهة للتعلين بالوٌطقة الشرقية

 هكتب التعلين بالظهراى

 المرحلة / االبتدائية



 
 

 
  

  :أجب عن جميع األسئلة التالية

 
  العبارة الخاطئة  أمام) × ( عالمة العبارة الصحيحة و أمام)  ( ضع عالمة أ : السؤال األول

  
 (    )               يالطفهم                  ال هم ويالعبال يمازح الصغار وال كان النبي  -١

 
 (    )          إرشادهمصغار أنه كان يحرص على توجيههم والنبي لل سن تربيةمن حُ  -٢

  
 (    )        ات االجتماعية لذوي رحمي        حضور المناسب :وجه صلة الرحمأمن  -٣

 
 (    )       حيث انتهى بي المجلس                           أجلسُ ، مجلسدخلت في  إذا -٤

 
 (    )أقوم بحقوقه                                  حسن معاملته وال أال أحترم جاري وال  -٥

 
 (    )خير الجيران خيرهم لجاره                                                                -٦

 
 (    )ال أشتري للخادم معي إذا اشتريت طعاما                                               -٧

 
 (    )لمساعدة                                              يحتاجون اأساعد الصغار عندما  -٨

 
 (    )                                         أحرص على احترام جلسائي وتقديرهم              -٩

              
 (     )                                        ال أحرص على زيارة جاري وصلته           -١٠    

 
  
  
  
  

   :يأتي الحديث في كل مما أكملُ : الثاني  السؤال
  

 ........  ) .........................حتى ظننت أنه .....................مازال جبريل يوصيني ( -١
 

 .................)....................ويعرف ............. .........................ليس منا من لم ( -٢
 

  ......................)...............من مجلسه ثم ............. .....................ال يقيم أحدكم ( -٣
  
  
  
  
  

 

٦ 

      ساعة ونصف: زمن اإلجابة                           السادس: الصف                           حديث   :لمادةا

 التعليموزارة 
 بالمنطقة الشرقيةللتعليم اإلدارة العامة 
  بالظهران التعليممكتب 

 

١٠ 

  تابع باقي األسئلة بالصفحة التالية



 
 

  
  
  
  

   :كل مما يليل أربعةً  أذكر: السؤال الثالث
  

 آداب المجلس   -١
- ........................................................................................................... 
- ........................................................................................................... 
- ........................................................................................................... 
- ........................................................................................................... 

  
  
  
  

  .صلة النبي لذوي رحمهمن  نماذج  -٢
- .............................................................................................................. 
- ..............................................................................................................  
- ..............................................................................................................  
- .............................................................................................................. 

  
  
  

   :مود الثانيا من العيناسبه االعمود األول فيمضع رقم اإلجابة المناسبة من أ: السؤال الرابع
  
  

  الثاني  األول

  عبد الرحمن بن صخر الدوسي )       (  .....أخبرني بعمل يدخلني الجنة (وى حديث ار -١

  عائشة بنت أبي بكر الصديق )      (  .....يقيم أحدكم الرجل  ال(وى حديث ار -٢

  هللا بن عمر بن الخطاب القرشي عبد)      (  .....ما زال جبريل يوصيني (وى حديث ار -٣

  خالد بن زيد األنصاري(       )  .....ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة (وى حديث ار -٤

فليكرم  اآلخراليوم من كان يؤمن با و(وى حديث ار -٥
  .....ضيفه 

  خويلد بن عمرو أبوشريح العدوي الخزاعي(      ) 

  
  
  

السادس                           : الصف                           حديث                                                            :  تابع مادة

 

٤ 

 

٥ 

  األسئلة بالصفحة التاليةتابع باقي 



 
 

  
  
  

   : القوسين فيما يليالصحيحة من بين  اإلجابةاختر : السؤال الخامس
  
  

  : وليلة اكرام الضيف يوًمإحكم  -١
 

  )مكروه        -مستحب         -واجب      (                                                            
  

  :ُهيَفن ضَّاإلقامة عند َمها ال يجوز للضيف أن يطيل امعن -٢
 

  )يمشي         -يثوي       - يقف     (                                                                    
  

 :هي اإلحسان إلى األقارب وتكون بعدة أمور -٣
 

  )األصدقاء      -الجيران         -صلة الرحم  (                                                              
  
  :أيامكرام الضيف ثالثة إكم ُح -٤

  
  )مستحب         - مكروه        -واجب      (                                                            

  
  :العمالأمثلة هدي النبي مع الخدم و من -٥

 
  )     أجرتهممنع   -   إطعامهمعدم   -الوصية بهم    (                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 التوفيقانتهت األسئلة وأرجو للجميع 

 

٥ 

السادس                           : حديث                                                                                       الصف:  تابع مادة

 



 

 

 

 

 

                                                                       

     
  

 هـ1441 /1444للعام الدراسي     -   الفصل الدراسي/ األول –............ .... اختبار 
 

  الفصل : السادس الصف : لغتي ـــادةالوــــــ

 ساعة وًصف زهي اإلجابة هـ0441/      /        التاريخ  ــىمــــــــالي

  رقن الجلىس  اسن الطالب
 

 تعلاميت هامة للطالب: 

جابة كاملة مسؤولٌة الطالب حتى ًنتهي من الختبار وًسلمها (1  ورقة الإ
جابة غلٌه (2  السؤال كامال وحاول فهمه جٌدا قبل الإ

 
 اقرا

 حافظ غلى هدوء اللجنة واتبع تػلٌمات المالحظٌن (3
زرق فقط (4

 
 اك تب بالقلم الجاف ال

 اهتم بنظافة الورقة ول تستخدم المًزل (5
جاباتك جٌدا قبل تسلٌم الورقةراجع  (6  اإ
و تػدًل بػد تسلٌمها  (7

 
جابة ا ضافة اإ  ل ًحق للطالب استالم الورقة لإ

 اســم املراجع اســم املصحح الدرجة كتابــــة   الدرجة رقمــا   السـؤال
     األول

     الثـاني

     الثـالث

     الرابع

     الخامس

     السادس

     بعالسا

     الثامن

 ملحوظة: ُيكتب اسم املصحح واملراجع خبط يُقرأ )ليس توقيعا (  المجموع
 

وِع الدرجات جمووع الدرجات كتابة جمووع الدرجات رقوا
َ
ج

ُ
 اسن هراجع جتويع الدرجات اسن ه

   
   

 01  
 
 
 
 

 الوولكة العربية السعىدية

 اإلدارة العاهة للتعلين بالوٌطقة الشرقية

 هكتب التعلين بالظهراى

 المرحلة / االبتدائية



 

 

 بدأ العرض وأصبحت ذاهلة،ظهر أمامنا كتاٌب أنيق ذو تجليٍد فاخٍر وألوان جميلٍة،كنت أتأمل منظره،
  أشكركم على هذه الّزيارة التي خصصتموني بها 

  ".ربما فضَّل بعضكم أن يقضي هذا الوقت في مكاٍن للترفيه

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

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

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

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

.......................................(  

  

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

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

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

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

٦ 

 ساعة ونصف: زمن اإلجابة         السادس        

 بالمنطقة الشرقية

 

٤ 

 

 أجب عن جميع األسئلة التالية
 :فهم المقروء

بدأ العرض وأصبحت ذاهلة،ظهر أمامنا كتاٌب أنيق ذو تجليٍد فاخٍر وألوان جميلٍة،كنت أتأمل منظره،
أشكركم على هذه الّزيارة التي خصصتموني بها :ثم قال ابتسم إلينا بحٍب،

ربما فضَّل بعضكم أن يقضي هذا الوقت في مكاٍن للترفيه

  ؟كيف ظهر الكتاب في عيون الزوار
.............................................................................................................................

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

  ؟الكتاب بعد ابتسامته للحاضرين
...................................................................................................................................

..........:اسم فاعل -ب       .................................

).......................................ذاهلة(معنى -د               ...............)............

  :الوظيفة النحوية
  :مع الضبط أعيد كتابة الجمل اآلتية بعد إدخال فعٍل ناسخٍ عليها،

...............................................)......................صار(        .        

..................................................)...................كان(          .              

..................................................................)...ليس(        .              

........................).....................صار(السعوديون بارعون في علوٍم مختلفٍة    

السادس        : الصف                لغتي الجميلة                

 التعليموزارة 
بالمنطقة الشرقيةللتعليم اإلدارة العامة 
  بالظهران التعليممكتب 

3 

 
  

فهم المقروء:السؤال األول
  
بدأ العرض وأصبحت ذاهلة،ظهر أمامنا كتاٌب أنيق ذو تجليٍد فاخٍر وألوان جميلٍة،كنت أتأمل منظره،"

ابتسم إلينا بحٍب، ،وعيون الّزوار تنظُر إليه
ربما فضَّل بعضكم أن يقضي هذا الوقت في مكاٍن للترفيه: حديثهُ قائالً ثم أكمل 

  
كيف ظهر الكتاب في عيون الزوار -١

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

.............................................................................................................................
  
الكتاب بعد ابتسامته للحاضرينقال  ذاما- ٢

..................................................................................
  
  :استخرج من النص- ٣
  

.................:همزة متطرفة -أ    
  

)............أتأمل(معنى كلمة  -ج   
  

الوظيفة النحوية:السؤال الثاني
أعيد كتابة الجمل اآلتية بعد إدخال فعٍل ناسخٍ عليها، -
    
.        عبد هللا الربيعة طبيٌب ماهرٌ -١
  
.              ابن باٍز عالٌم بالحديث-٢
  
.              النهار والليل متساويان-٣
  
السعوديون بارعون في علوٍم مختلفٍة    -٤
  
  

لغتي الجميلة                : لمادةا



 
 

  
  :الصنف اللغوي: الثالثالسؤال 

  :فيما يأتي رج المشتق وأبين نوعهأستخ -
  "فكن راعياً حقهم ذلككنت فاهماً  ؟ إذاعارٌف فضل أبويك عليك-الطالبُ  أيها–هل أنَت "        

  
  
  
  

    

         
  _:نص االستماع :لسؤال الرابعا

  :ال أمام العبارات اآلتية أجيب بنعم أو) أ                              
  
  
  (                 )                       فاطمة الزهراء رضي هللا عنها رابعة بنات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص - ١
  
  (                 )                                              أُُم فاطمة هي عائشة رضي هللا عنها- ٢
  
  (                 )     أنجبت فاطمة لعلي الحسن والحسين وزينب وأُُم كلثوٍم رضي هللا عنها- ٣
  

  :أكمل الفراغ في الجمل اآلتية)ب                           
  
  .سنوات من بعثة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص......................ولدت فاطمة رضي هللا عنها قبل - ١
  
  .ابحب أبيها وأمه..........................أمضت فاطمة رضي هللا عنها طفولة - ٢

                      
 .نساء أهل الجنة............................................فاطمة"ملسو هيلع هللا ىلص قال الرسول - ٣
 

                     _:اإلمالئية الظاهرة :السؤال الخامس
  صنف الكلمات التالية إلى كلمات تحتوي همزة وصل وأخرى تحتوي همزة قطع  أ

  ]انطلق _اقالم_اخراج_اسلم_امر_ابن_اسم_اجتماع[
    

                        
  همزة الوصل  همزة القطع

        
        
        

    

  نوعه  المشتق
    
    
    
    

 تابع باقي األسئلة بالصفحة التالية

 السادس: لغتي الجميلة                                                                            الصف :مادةتابع 

 

٤ 

 

٦ 

 

٤

23 



 
 

  
  

          
  :مع مراعاة الضبط الصحيح أمدح ما يستحق وأذم ما يستحق مما يأتي :السؤال السادس

  
  ......................................................................................: .التضحية -١

                        
    .................................................................................: القدوة الحسنة -٢

                    
      .....................................................: ..............................قرين السوء -٣
    
  .........................................................................................: النفاق -٤  
      

          أرسم الجملة اآلتية مرتين بخط النسخ :الرسم الكتابي: السؤال السابع
        

  دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أعظم القدوات
  

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

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

                  
                      

     
  

 التوفيق انتهت األسئلة وأرجو للجميع 

 

٤ 

 

٢ 

 السادس: لغتي الجميلة                                                                            الصف: تابع مادة
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 هـ1441 /1444للعام الدراسي     -   الفصل الدراسي/ األول –............ .... اختبار 
 

  الفصل : السادس الصف : ياضياتر ـــادةالوــــــ

 ساعة وًصف زهي اإلجابة هـ0441/      /        التاريخ  ــىمــــــــالي

  رقن الجلىس  اسن الطالب
 

 تعلاميت هامة للطالب: 

جابة كاملة مسؤولٌة الطالب حتى ًنتهي من الختبار وًسلمها (1  ورقة الإ
جابة غلٌه (2  السؤال كامال وحاول فهمه جٌدا قبل الإ

 
 اقرا

 حافظ غلى هدوء اللجنة واتبع تػلٌمات المالحظٌن (3
زرق فقط (4

 
 اك تب بالقلم الجاف ال

 اهتم بنظافة الورقة ول تستخدم المًزل (5
جاباتك جٌدا قبل تسلٌم  (6  الورقةراجع اإ
و تػدًل بػد تسلٌمها  (7

 
جابة ا ضافة اإ  ل ًحق للطالب استالم الورقة لإ

 اســم املراجع اســم املصحح الدرجة كتابــــة   الدرجة رقمــا   السـؤال
     األول

     الثـاني

     الثـالث

     الرابع

     الخامس

     السادس

     بعالسا

     الثامن

 ُيكتب اسم املصحح واملراجع خبط يُقرأ )ليس توقيعا (ملحوظة:   المجموع
 

وِع الدرجات جمووع الدرجات كتابة جمووع الدرجات رقوا
َ
ج

ُ
 اسن هراجع جتويع الدرجات اسن ه

   
   

 01  
 
 
 
 

 الوولكة العربية السعىدية

 اإلدارة العاهة للتعلين بالوٌطقة الشرقية

 هكتب التعلين بالظهراى

 المرحلة / االبتدائية



 

 4من 1الصفحة 

                                                                  

             

  فيما يلي. ضع دائرة على اإلجابة الصحيحة  -: السؤال األول 

 في البيانات ألكثر هو القيمة أو القيم ا...............  
ً
 تكرارا

 د( املدى            ج( املتوسط                        ل             املنواأ(  الوسيط                       ب(             

 هو عدد ..................  45العدد  

 غير حقيقيد(      ج( زوجي                                 ولي              أب( غير          ولي                 أأ(  

 .....= .................. 4مكعب العدد   

  12د(                          64ج(                                 16ب(                                 8 ( أ

 = .............. 3ن  + 2:  فإن قيمة        9إذا كانت   ن =     

  18د (                            21( ج                               12ب(                                 14أ (      

  للمعادلة   س  +     
ً
 هو ...............  20=  12العدد الذي يمثل حال

  10د (                           12   ج (                                  8ب(                                32أ (      

 الي ا  7,445العدد   
ً
 قرب جزء من مئة هو ..................مقربا

    7,45د(                            7,4ج (                                   7ب(                                 7,4أ(     

 = ............. 4÷     3,6ناتج        

  0,8د(                              90ج (                                 0,9ب(                              9 ( أ

  الكسر   
6

10
 في أبسط صورة هو    

ً
  مكتوبا

2 أ( 
5

3  ب(          

5
4ج(            

5
1د(          

5
 

    0,69    +0,3    = 

 0,72 د(                       9.9   ج(                             0.99ب(                               99  ( أ

    ................يكتب في الصورة القياسية  . لعدد اثنا عشر من ألفا 

 1,2د(                          12000ج(                             0,012ب(                           0,12أ(           

 

 

5 

  ساعة ونصف زمن اإلجابة :                                    السادس :    لصفا                                                 الرياضيات    مادة  : ال

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

 مكتب التعليم بالظهران

 تابع باقي األسئلة



 

 4من 2الصفحة 

 :السؤال الثاني 

 .أمام العبارة الخطأ فيما يلي:)×( ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة √ضع عالمة ) ( أ
 

 (             )                                    صرر إلى األكررالوسيط هو القيمة التي تتوسط القيم املرتبة من األ  

 للحد األدنى هو  57,12الكسر العشري  
ً
 (          )                                                               60مقربا

 (          )                                                      3العدد هو   18 ،  12  القاسم املشترك األكرر للعددين  

 (          )     ×       د  وذلك بوضع اشارة هو شكل يوضح تكرار البيانات على خط األعدا األعمدةالتمثيل ب 

 (              )                                                         5د هو العد 6،  5،  5،  8املتوسط الحسابي للقيم  

 :  أكمل العبارات اآلتية ( أ

  العدد الكسري  (1
2

5
3

 .................... على صورة كسر غير فعلي هو  

 الي اقرب جزء من مئة .............. 0,588العدد  (2

 = .......... 5 –فإن  س . 7اذا كانت س =  (3

 من بقية البيانات تمس ى .............القيم التي تكون أعلى كثيرا او اقل كثيرا  (4

5) 
5

2
 صورة عدد كسري هو ........................ ىعل   

 

 

 السؤال الثالث 

  3(   ×     3   -  10÷  )   63     جد ناتج ( أ

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

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

 

 :  جد ناتج ( ب

1)  1,34      +2    =                                        2  )9,67   -   3,2   = 

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

 تابع باقي األسئلة

 السادس اإلبتدائي/ الصف                 الرياضيات  /مادة

 

 

5 

 

 

7 



 

 4من 3الصفحة 

 : (  حل املعادالت التاليةج      

 .................................           ن  – 45=  35(   1                

 ...................................   25م  =  5  ( 2 

 .............................  4س  =  ÷      36  ( 3 

 

 السؤال الرابع : 

 : امأل الفراغات في الجدولين اآلتيين ( أ

 

                                                                                                                                                                         

 :  جد ناتج مايلي ( ب

1) 0,7     ×0,9                              =                                2  )3,45      ×1000    = 

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

 

 

 

 :           في  أو =  <،  > ضع إشارة( ج       

 

1  )   5,51                      5,15   

          2  )  3,3                           3,30              

           3)   0,08                        0,8  

 

                          (  2)س+  املخرجة ( ساملدخلة )

2  
5  
7  
10  

 القاعدة ........... املدخالت ) س (

2 6 

4 12 

6 18 

8 24 

 تابع باقي األسئلة

 السادس اإلبتدائي/ الصف                 الرياضيات  /مادة
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 4من 4الصفحة 

 :   السؤال الخامس

 :  وجد ) ق . م . أ ( لكل مما يليأ ( أ

1) 8        ،32                                      

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

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

 

 :  عتماد على البيانات التاليةباال    ( ب

98  ،83  ،75  ،72  ،72  ،82  ،95  ،18 

 أوجد الوسيط لهذه البيانات. (1

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

 نوال.أوجد امل (2

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

  ( مدى البيانات.3  

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

 

 ؟ ثانية  1,8ا تقطع الزرافة في متر في الثانية. فكم مترً  14,31ج(  تبلغ سرعة الزرافة    

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

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

 

 

 

 

 

 

  يقجو للجميع التوفانتهت األسئلة وأر

 السادس اإلبتدائي/ الصف                 الرياضيات  /مادة
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 هـ1441 /1444للعام الدراسي     -   الفصل الدراسي/ األول –............ .... اختبار 
 

  الفصل : السادس الصف : علىم ـــادةالوــــــ

 ساعة وًصف زهي اإلجابة هـ0441/      /        التاريخ  ــىمــــــــالي

  رقن الجلىس  اسن الطالب
 

 تعلاميت هامة للطالب: 

جابة كاملة مسؤولٌة الطالب حتى ًنتهي من الختبار وًسلمها (1  ورقة الإ
جابة غلٌه (2  السؤال كامال وحاول فهمه جٌدا قبل الإ

 
 اقرا

 حافظ غلى هدوء اللجنة واتبع تػلٌمات المالحظٌن (3
زرق فقط (4

 
 اك تب بالقلم الجاف ال

 اهتم بنظافة الورقة ول تستخدم المًزل (5
جاباتك جٌدا قبل تسلٌم  (6  الورقةراجع اإ
و تػدًل بػد تسلٌمها  (7

 
جابة ا ضافة اإ  ل ًحق للطالب استالم الورقة لإ

 اســم املراجع اســم املصحح الدرجة كتابــــة   الدرجة رقمــا   السـؤال
     األول

     الثـاني

     الثـالث

     الرابع

     الخامس

     السادس

     بعالسا

     الثامن

 ُيكتب اسم املصحح واملراجع خبط يُقرأ )ليس توقيعا (ملحوظة:   المجموع
 

وِع الدرجات جمووع الدرجات كتابة جمووع الدرجات رقوا
َ
ج

ُ
 اسن هراجع جتويع الدرجات اسن ه

   
   

 01  
 
 
 
 

 الوولكة العربية السعىدية

 اإلدارة العاهة للتعلين بالوٌطقة الشرقية

 هكتب التعلين بالظهراى

 المرحلة / االبتدائية



 

 

                                                                                                    
             

 
                                                                         

 

ػٍ خًٍغ األسئهخ انزبنٍخ: أخت  

                                                 اخزز اإلخبثخ انصسٍسخ: :انسؤال األول

 ...............…انىزذح األسبسٍخ نهسٍبح، وأصغز خشء فً انًخهىق انسً لبدر ػهى انسٍبحا( 

 انخهٍخ -د                        انؼضى -ج                     انُسٍح -ة                   اندهبس -أ

اَزمبل انًىاد ػجز أغشٍخ انخالٌب يٍ انززكٍش انًُخفض إنى انًزرفغ وٌزطهت طبلخ ( 2

 .................نسذوثه..

 انُمم انسهجً -د                انُمم انُشظ -ج             اإلَزشبر -ة           انخبصٍخ األسًىسٌخ -أ

 .................انزً ًٌثههب انًبء فً خسى اإلَسبٌ هًانُسجخ ( 3

 %0 -د                      %07 -ج                       %32 -ة                    % 07 -أ

 ...................رسًى انؼًهٍخ انًسزًزح نًُى انخالٌب واَمسبيهب ورؼىٌض انزبنف يُهب( 4

 انصفخ انسبئذح -د                     انىراثخ -ج               دورح انخهٍخ -ة           يخطظ انسالنخ -أ

 ...................ػًهٍخ اَزمبل زجىة انهمبذ يٍ انًزك إنى انًٍسى فً األسهبر رسًى( 5

 انزهمٍر -د                      انزكبثز -ج             اإلَشطبرانثُبئً  -ة               انزجزػى  -أ

 ..................اندشء انذي ٌثجذ انُجبد وًٌزص انًبء واأليالذ يٍ انززثخ( 6

 انشهزح -د                       انىرلخ -ج                           انسبق -ة                 اندذر -أ

 ................. رؼزجز انُجبربد وانطسبنت واألػشبة يٍ ( 0

 انًسهالد -د                   انًُزدبد -ج                    انًفززسبد -ة          انًسزههكبد -أ

 .................خهبس انذوراٌ انذي ٌذفغ انذو يجبشزح فً ردبوٌف خبصخ فً أَسدخ انسٍىاٌ هى( 8

 اندهبس انذػبيً -د     خهبس انذوراٌ انًفزىذ -ج      خهبس انذوراٌ انًغهك  -ة    خهبس االَزشبر  -أ

 ..................أي يٍ األَظًخ انجٍئٍخ ٌىخذ ثهب خهٍذ ورىخذ ألصى انُصف انشًبنً نهكزح األرضٍخ( 9

 سزىائٍخ انًطٍزحانغبثبد اال -د                 انزبٌدب -ج                  انصسزاء -ة             انزُذرا -أ

 انجكزٍزٌب ثـ:يؼظى أَىاع رزكبثز ( 07

 انزدذد -اؽ                   داألثى -االَشطبر انثُبئً              ج -انزجزػى                 ة -أ   

 

 
 

 ربثغ ثبلً األسئهخ ثبنصفسخ انزبنٍخ
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07 

 وَصف سيٍ اإلخبثخ : سبػخ                     ثزذائًاال انسبدصانصف :                       انؼهىو: نًبدحا

       ىَصفانٍُزىرصخَىزىَ;oljijmpثىالاااثبثبثب

 انزؼهٍىوسارح 

 ثبنًُطمخ انشزلٍخنهزؼهٍى اإلدارح انؼبيخ 

 ثبنظهزاٌ انزؼهٍىيكزت 



 

 

 

 

 
 

 :-  أيبو انؼجبرح انخبطئخ ((Xأيبو انؼجبرح انصسٍسخ وػاليخ )√(  ضغ ػاليخانسؤال انثبًَ: 

 ).........(     االَزشبر هى ػًهٍخ اَزمبل انًىاد يٍ يُطمخ انززكٍش انًزرفغ إنى انًُخفض        -0

 ).........(         رسذس ػًهٍخ انجُبء انضىئً فً انخهٍخ انسٍىاٍَخ                                     -2

 ).........(         ألَه ٌزكىٌ يٍ انهٍذروخٍٍ واألكسدٍٍ                       ا  ؼزجز انًبء ػُصزٌ   -3

 ).........(                                   انُسٍح انؼصجً هى انذي ٌُمم انزسبئم داخم اندسى        -4

 ).........( بو انخهٍخ إنى خهٍزٍٍ يزًبثهزٍٍاالَمسبو انًزسبوي هى اَمسبو َىاح انخهٍخ أثُبء اَمس -5

 ).........(                               سبئذحفخ انزً رًُغ ظهىر انصفخ انهً انص ًزُسٍخانصفخ ان -6

 ).........(     انزً رزسكى فى صفبد انًخهىق انسً   بد هً انؼىايم انزً وصفهب يُذل واندٍُ -0   

 ).........(         هزيىٌ األدرٌُبنٍٍ ٌهٍئ اندسى نسبنخ انطىارئ يثم انخىف وانغضت وانسشٌ     -8  

 

 

ا عهى األقم نكم مما يأتى : اذكر مثالا  -أ انسؤال انثانث: 
ا
                       -واحد

 .............................................................................. صفة موروثة: -1

 ............................................................................... صفة مكتسبة: -2

 ...................................................................................... غريزة: -3

 

  2/3 

                 ثزذائًاإل انسبدصانصف :                                                                                  انؼهىوانًبدح: 

 
 

 
8 
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 ربثغ ثبلً األسئهخ ثبنصفسخ انزبنٍخ



 

 

 

 

                -(: ال يوجد أوأكمل الجدول التالي بكلمة )يوجد  –ب 

 الخلية الحيوانية الخلية النباتية وجه المقارنة

   الخلوي الجدار

   النواة

   الكلوروفيل

   البالستيدات الخضراء

   الميتوكوندريا

 

           -: عبارة مما يأتيكتب اسم جهاز الجسم المناسب أمام كل ا –جـ 

                          فراز الهرمونات في الجسم   ل عن إالجهاز المسؤو -1

......(.........).........  

أكسيد الكربون  تزويد الجسم باألكسجين وإخراج ثانيالجهاز المسؤول عن  -2

........(.)............... 

الجسم                           الجهاز المسؤول عن توزيع الدم لجميع خاليا  -3

..(......)............... 

  جميع األنشطة الحيوية تنظيمو الجسمالجهاز المسؤول عن نقل الرسائل في  -4

...(..........)......... 
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 ثزذائً                اال انسبدصانًبدح: انؼهىو                                                                                 انصف : 

 

 اَزهذ األسئهخ وأرخى نهدًٍغ انزىفٍك



 

 

 

 

 

                                                                       

     
  

 هـ1441 /1444للعام الدراسي     -   الفصل الدراسي/ األول –............ .... اختبار 
 

  الفصل : السادس الصف : الدراسات االجتواعية والىطٌية ـــادةالوــــــ

 ساعة وًصف زهي اإلجابة هـ0441/      /        التاريخ  ــىمــــــــالي

  رقن الجلىس  اسن الطالب
 

 تعلاميت هامة للطالب: 

جابة كاملة مسؤولٌة الطالب حتى ًنتهي من الختبار وًسلمها (1  ورقة الإ
جابة غلٌه (2  السؤال كامال وحاول فهمه جٌدا قبل الإ

 
 اقرا

 حافظ غلى هدوء اللجنة واتبع تػلٌمات المالحظٌن (3
زرق فقط (4

 
 اك تب بالقلم الجاف ال

 اهتم بنظافة الورقة ول تستخدم المًزل (5
جاباتك جٌدا قبل تسلٌم الورقةراجع  (6  اإ
و تػدًل بػد تسلٌمها  (7

 
جابة ا ضافة اإ  ل ًحق للطالب استالم الورقة لإ

 اســم املراجع اســم املصحح الدرجة كتابــــة   الدرجة رقمــا   السـؤال
     األول

     الثـاني

     الثـالث

     الرابع

     الخامس

     السادس

     بعالسا

     الثامن

 ملحوظة: ُيكتب اسم املصحح واملراجع خبط يُقرأ )ليس توقيعا (  المجموع
 

وِع الدرجات جمووع الدرجات كتابة جمووع الدرجات رقوا
َ
ج

ُ
 اسن هراجع جتويع الدرجات اسن ه

   
   

 01  
 
 
 
 

 الوولكة العربية السعىدية

 اإلدارة العاهة للتعلين بالوٌطقة الشرقية

 هكتب التعلين بالظهراى

 المرحلة / االبتدائية



 
 

 
  

 أجب عن جميع األسئلة التالية
  :أمام العبارة الخاطئة)× ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)  ( ضع عالمة :السؤال األول

  
  (      )                                            .ةتعزيز الهوية الوطني :من فوائد التاريخ -١
  
   .                                                    (      )والعبرة لنا العظة مال يقدالتاريخ  -٢
  
   .                                        (      )التاريخ لالعصر الحجري من عصور ما قب -٣
  
  (      )    .                                      ية تخضع لحكم موحدكانت الجزيرة العرب -٤
  
       )    (        . شت الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية األولى في ضعف علمياع -٥
  

  :أكمل الجمل بالكلمة المناسبة مما يلي: السؤال الثاني
  

  )فيصل بن تركي –تركي بن عبد اهللا - هـ ١١٥٧–محمد بن سعود  -هـ ١٢٤٠(

  
   ..................................................                    للتأسيس ايعد عهده استمراًر -١
  
   ..................................................     مؤسس الدولة السعودية األولى هو اإلمام  -٢
  
  ..................................................            تأسست الدولة السعودية األولى عام -٣
  
  ..................................................      مؤسس الدولة السعودية الثانية هو اإلمام  -٤
  
  ................................................              تأسست الدولة السعودية الثانية عام -٥
  

  : أكمل الفراغات التالية: السؤال الثالث
  
   ...........................وتوقع  .........................التاريخ يساعد على فهم  -١
  
  . تسهم في إدارة المعركة....................التي كانت البطلة السعودية  ...................انتصر السعوديون في معركة  -٢
  
   ......................................................بالفترة  زعرف عهد اإلمام سعود بن عبد العزي -٣
  
  ......................................و.............................من صفات اإلمام محمد بن سعود  -٤
  
   .............................................عاصمة الدولة السعودية األولى  -٥

  

 

٥ 

 ساعة ونصف: زمن اإلجابة        السادس االبتدائي: الصف                     الدراسات االجتماعية :لمادةا

 التعليموزارة 
 بالمنطقة الشرقيةللتعليم اإلدارة العامة 
  بالظهران التعليممكتب 

  األسئلة بالصفحة التالية تابع باقي

 

٥ 

 

٥ 



 
 

  
  
  
  

  :)أ(يناسبه من العمودالرقم الذي ) ب(أضع أمام العمود : السؤال الرابع
  

  ب    أ  
  بشاعة التدمير والقتل    جرت معركة وادي الصفراء  ١

٢  
تمكنت القوات العثمانية من إنهاء الدولة السعودية األولى 

  بسبب ضخامة جيشها و
  طامي بن شعيب وبخروش بن عالس  

  في معركة النار    في عهد الدولة السعودية األولى نمن أبرز القادة السعوديي  ٣
  في عهد اإلمام سعود بن عبدالعزيز    أوقعت القوات السعودية خسائر فادحة بالقوات العثمانية   ٤

  
  

  : علل ما يأتي: السؤال الخامس
  
  عودة مانع المريدي إلى وادي حنيفة؟  -أ

  
١- ...................................................................................  
  
٢- ...................................................................................  
  
  الدرعية؟  اهجوم الدولة العثمانية على الدولة السعودية األولى وتدمير عاصمته -ب
  
١- ...................................................................................  
  
٢- ...................................................................................  

  
   :يف ما يلعرِّ : السؤال السادس

  
  ....................................................................................................................... :المواطنة -أ

     
  
  .......................................................................................................................  :الصدق -ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 السادس: الصف             الدراسات االجتماعية                                                      : تابع مادة

 

 

 

 تابع باقي األسئلة بالصفحة التالية



 
 

  

  
  

   :جب عن األسئلة التاليةأ :السؤال السابع
  

  : اذكر ثالثة من حقوق المواطن -أ
  
١- .......................................................  
  
٢- .......................................................  
  
٣- .......................................................  
  
  
  
  : ن من معارك الدولة السعودية األولىاذكر اثنتي -ب
  
١- .......................................................  
  
٢- .......................................................  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 السادس: الصف                            الدراسات االجتماعية                                       : تابع مادة

 للجميع التوفيق انتهت األسئلة وأرجو

 


