
 

 

 م2021  /  /اليوم والتاريخ :        

 الرابعالصف :  التربية اإلسالمية مدرسة:      االمتحان النهائي لمادة 

 احدةالزمن :ساعة واألول اسم الطالبة : ...................................              الفصل الدراسي 

 م (2021/2022) للعام الدراسي 

______________________________________________________________________________ 

  (.3( واإلجابة على الورقة نفسها ، وعدد الصفحات )4)التالية,علما بأن عددهامالحظة : أجيبي عن جميع األسئلة 

 

الثَّاقُِب  -----------اكتب الكلمة المناسبة في الفراغات التالية: قال تعالى :" َوالسََّماِء َوالطَّاِرِق * َوَما أَْدَراَك َما الطَّاِرُق *  

ا َعلَْيَها َحافٌِظ * فَْليَنُظِر  -----------------﴿﴾ إِن ُكلُّ  --اٍء َدافٍِق * يَْخُرُج ِمن بَْيِن ِممَّ ُخِلَق * ُخِلَق ِمن مَّ   ----------------لَّمَّ

ٍة َواَل نَاِصٍر "  ) ----------لَقَاِدٌر *  ---------------َوالتََّرائِِب * إِنَّهُ َعلَى  ---------------  3تُْبلَى السََّرائُِر * فََما لَهُ ِمن قُوَّ

 عالمات(

 

ة قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ال تدخلوا الجنة حتى  ب( اكتب الكلمة المناسبة في الفراغات التالية: حديث أبي هرير

_________، وال تؤمنوا حتى ___________، أَوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا _________  

 عالمات(  3بينكم . )

 

     -السؤال الثاني : 

 

 عالمات(  3)         من صفات السيدة خديجة بنت خويلد    .                                      -1

 __________ 

 __________ 

 __________ 

 

 عالمات(  3) الصحيحة فيما يلي .  اإلجابة( ضع دائرة حول رمز 2

 ابن النبي الذي كني به هو:  

 د_ القاسم                   إبراهيمج_                  ب_ عبد الرحمن                .    عبدا هللأ_ 

 

 عدد سور القران الكريم:  (ب

 ١٥٠د_                         ١٢٠ج _                      ١١٤ب_                                10أ . 

 

 



 

 

 يبتدئ القرآن الكريم بسورة الفاتحة وينتهي بسورة:  (  ج

 د_ الفلق                   ج_ الناس                       ب_ الكافرون                             اإلخالصأ_ 

 

 (  عالمات3)( اذكر شروط صحة الصالة:3

 ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

 

 ( عالمتان.)وضح سبب نزول سيدنا آدم عليه السالم وزوجته من الجنة الى االرض ( 4

 _____________________________________________________________ 

 

     -السؤال الثالث :

 عالمات(  3) والثواب المناسب فيما يأتي :  واألجر بخط بين صيغة السالم  أصلأ( 

 االجر والثواب عليه  صيغة السالم  

 ثالثون حسنة   السالم عليكم 

 عشر حسنات   السالم عليكم ورحمة هللا  

 عشرون حسنة   سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ال

 

 

 (  عالمات10: )  أمأل الفراغ باإلجابة الصحيحة(  ب

 _____________ مرضعة النبي صلى هللا عليه وسلم هي   -1

 _______________.  الرسول صلى هللا عليه وسلم مع السيدة خديجة هو   العمل الذي قام به -2

 __________________________________________.  معنى اسم هللا البصير هو  -3

،   __________ومن أسماءه ______________________ القران الكريم هو   -4

__________،_________ 

 __________________،  _________________من فضائل الصالة   -5

 _______________.  سمي العام الذي توفت به السيدة خديجة بعام  -6

 مع أطيب األمنيات للجميع بالتوفيق والنجاحلة  انتهت األسئ


