
 

 

 

 اختبار الشهر األول لمادة التربية اإلسالمية للصف الرابع  ا__

 ___________________________________________________________________ 

 عالمة( 7)ثم أجب عن األسئلة التالية البلدالقرآنية من سورة  اتاآلي اقرأ السؤال األول: 

ال أقسم بهذا البلد، وأنت حٌل بهذا البلد، ووالٍد وما ولد، لقد خلقنا اإلنسان في َكبد، أيحسب أن لن يقدر  قال تعالى"  -1

 عليه أحد، يقول أهلكت ماالً لُبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين، ولساناً وشفتين، وهديناه النجدين"  

 وضح معنى المفردات القرآنية:  -2

 ------------------ب( أهلكت    ----------------------أ( َكبد 

 --------------------------البلد الذي أقسم هللا به بداية اآليات  -3

 ---------------------و  -----------------------من النعم التي أنعم هللا بها على اإلنسان خلق له  -3

 ------------------------------أول والد في األرض سيدنا   -4

 ---------------------------------------------------من المخاطب بقوله تعالى" وأنت حٌل بهذا البلد"   -5

 ---------------------------------------------------------من آثار اإليمان باسم هللا العظيم  -6

7-  

 عالمة(  8لي: ) : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يالسؤال الثاني

 :   من أسماء هللا تعالى يدل على اتصافه بالكمال في كل شيء -1

 الحكيم ج(   العظيم ب(        البصيرأ( 

 : التصديق بكل ما أنزل هللا تعالى من كالم في صحف على أنبيائه لهداية الناس  -2

 اإليمان بالرسل ج(      اإليمان بالكتب اإللهية ب(    اإليمان باهلل تعالى أ( 

 الكتاب الذي أنزل على سيدنا عيسى عليه السالم:  -3

 الزبور ج( التوراة                              ( ب                    ب إلنجيلأ( ا

 أول من ءامن بالنبي صلى هللا عليه وسلم من النساء:  -4

 خويلد خديجة بنت  ج( فاطمة الزهراء ب(    عائشة بنت أبي بكر الصديقأ( 

 -----------------------االسم 

 ---------------------التاريخ:

 

 

 وزارة التربية والتعليم 

 إدارة التعليم الخاص

 أكاديمية العصمة التربوية

 

 ااا 

 



 

 

 

 السيدة من سيدات نساء أهل الجنة زوجة فرعون:  -5

 آسية بنت مزاحم  ج( فاطمة الزهراء                 ب(                    مريم ابنت عمرانأ( 

 : خاتم الكتب اإللهية -6

 قرآن الكريم ج( ال                  الزبور ب(                       صحف إبراهيم أ( 

 ي اإلسالم: أول شهيدة ف -7

 أ(سمية أم عمار                      ب( أم سلمة               ج( أسماء بنت أبي بكر 

 النبي الذي أرسله هللا تعالى لبني إسرائيل ودعوة فرعون:  -8

 أ(موسى عليه السالم      ب( إدريس عليه السالم      ج( داود عليه السالم 

 

 عالمة(  5صحيح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة )  ضع إشار السؤال الثالث: 

 ال يستطيع اإلنسان أن يميز بعقله بين الخير والشر  )         (  -1

 مهما كان اإلنسان عظيماً في أفعاله فلن يصل إلى عظمة هللا تعالى   )                    (  -2

 (        حكم اإليمان بالكتب السماوية هو سنة )    -3

 قام العلماء بنقط وتشكيل حروف القرآن لتسهيل قراءتها  )                       (  -4

 تراجعت السيدة أسيا عن إيمانها عندما هددها فرعون بالعذاب  )            (  -5

 

 

 

 تمنياتي لكم بالتوفيق أعز 

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 معلمة المادة: لبنى عبدهللا 

 


