
 

1 

 

 مديرية التربية والتعليم 

 مدرسة 

 االمتحان النهائي لمادة التربية اإلسالمية للصف الرابع

0200/ 0202الفصل الدراسي الثاني   

 االسم:                                                                          مدة اإلمتحان: 

 اليوم والتاريخ:      /       /0200 

( 0(، علًما أن عدد الصفحات)  4ملحوظة: أجيبي عن األسئلة اآلتية جميعها  وعددها)   

 السؤال األول) 21 عالمة(: 

َحى ) ﴿أكمِل كتابة السورة االتية من سورة الضحى، قال تعالى: .1  ________( 1َوالضُّ

 ﴾ (11)َربَِِّك فََحِدِّث  _______________________________________

 عظيم. صدق الله ال

 بيِن المفردات والتراكيب: .2

  : __________                      ب. َسَجى .أ
َ

َعك
َّ
 : ___________َود

 ج. 
ً

اِئلَ : ___________                     ج. َعاِئل  : ____________السَّ

 موضوعات عدة منها:  ضحىتضمنت اآليات الكريمة من سورة ال .3

 ،_________________ _________________ ،______________________ 

 عالمة(:  7السؤال الثاني) 

صلى الله  -قال رسول الله -رضي الله عنه -أكمِل كتابة الحديث حسن المعاملة عن أنس بن مالك .1

 :" __________________________________________-عليه وسلم

 ________________________عرِف براوي الحديث الشريف حسن المعاملة:  .2

__________________________________________________ 

 بين المفردات والتراكيب: .3

 يرحم: _______________   ب. يوقر: _________________  .أ

 عالمة(: 20السؤال الثالث) 

 عددي ثالثًا لكل مما يلي: 

 أهمية صالة الجماعة: .1
______________ ،______________________________ ،__ 

 آداب صالة الجمعة: .2
_______________،________________ ،________________ 
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 من صور الرحمة بالصغار: .3
________________ ،________________ ،_________________ 

 من مظاهر االحترام: .4

________________ ،_________________ ،________________ 

 عالمات(: 5السؤال الرابع) 

 ضعِ دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 

 بعد الهجرة إلى المدينة المنورة المنورة: -صلى الله عليه وسلم -أول عمل قام به النبي .1

 تلقي العلم     ب. بناء المسجد     ج. اكتساب األخالق الفاضلة    د. تعارف المسلمين .أ

 من بنود مقاطعة الصحيفة:  .2

 وال يجالسوهم                    ب.  أال يبيعوهم وال يشتروا منهمأال يكلموهم  .أ

 أال يزوجوهم وال يتزوجوا منهم.            د. جميع ما ذكر صحيح   .أ

 صالة التي يؤديها المسلم مع غيره ويقوم فيها المأموم بمتابعة اإلمام في جميع أعمال الصالة: .3

 الفطر    د. صالة الجنازة صالة الجماعة   ب. صالة الظهر  ج. صالة عيد .أ

 خلق يدعو إلى إظهار االهتمام والتقدير عند التعامل مع اآلخرين على اختالف أحوالهم: .4

 الغيبة       ب. االحترام     ج. اإلخالص     د. الصدق .أ

 من صور توقير الكبار: .5

 تقديم المساعدة لهم                             ب. تقديمهم في جميع األمور .أ

 ستماع لهم وقبول نصائحهم                 د. جميع ما ذكر صحيح اال .ب

 

 انتهت األسئلة 

 أتمنى لكم التوفيق والنجاح 

 إعداد المعلم 
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 إجابات امتحان التربية اإلسالمية النهائي للصف الرابع

 السؤال األول) 21 عالمة(: 

َحى ) ﴿أكمِل كتابة السورة االتية من سورة الصف، قال تعالى: .4 ( َما 2( َواللَّي ِل إِذَا َسَجى )1َوالضُّ

َعَك َربَُّك َوَما قَلَى ) ُولَى )3َودَّ ٌر لََك ِمَن األ  ِخَرةُ َخي  َضى )4( َولَْل  ِطيَك َربَُّك فَتَر  َف يُع  ( 5( َولََسو 

َك يَتِيًما فَآَوى ) نَى )( َوَوَجَدَك َعائاًِل 7( َوَوَجَدَك َضاالا فََهَدى )6أَلَم  يَِجد  يَتِيَم فاََل تَق َهر  8فَأَغ  ا ال  ( فَأَمَّ

ائَِل فاََل تَن َهر  )9) ا السَّ ا بِنِع َمةِ 11( َوأَمَّ  صدق الله العظيم.  ﴾ (11)َربَِِّك فََحِدِّث   ( َوأَمَّ

 بيِن المفردات والتراكيب: .5

  ب.            أقبل بظلمه: َسَجى .ب
َ

َعك
َّ
 تركك: َود

 ج. 
ً

اِئلَ ج.                         فقيًرا: َعاِئل  المحتاج : السَّ

 موضوعات عدة منها:  ضحىتضمنت اآليات الكريمة من سورة ال .6

  -صلى الله عليه وسلم -محبة الله تعالى لسيدنا محمد .ت

 -صلى الله عليه وسلم -رعاية الله تعالى لسيدنا محمد .ث

 -صلى الله عليه وسلم -وصايا الله تعالى لسيدنا محمد .ج

 عالمة(:  7السؤال الثاني) 

صلى الله  -قال رسول الله -رضي الله عنه -أكمِل كتابة الحديث حسن المعاملة عن أنس بن مالك .4

 :" ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا"-عليه وسلم

أسلم  -رضي الله عنه -أنس بن مالك األنصاريعرِف براوي الحديث الشريف حسن المعاملة:  .5

عشر سنوات فتعلم منه الكثير  -صلى الله عليه وسلم -سنوات خدم سيدنا رسول اللهوعمره عشر 

 حتى كان من أكثر الصحابة حفظًا ورواية لألحاديث.

 بين المفردات والتراكيب: .6

  يحترمب. يوقر:                      يعطفيرحم:  .ب

 عالمة(: 20السؤال الثالث) 

 عددي ثالثًا لكل مما يلي: 

 الجماعة:أهمية صالة  .5

 تعلم األخالق والعادات الحميدة   ب. تنشر المحبة بين الناس فتقوي عالقاتهم  .أ

 ج. تؤكد المساواة بين المسلمين 

 آداب صالة الجمعة: .6

 االغتسال    ب. الذهاب مبكًرا إلى المسجد  ج. الجلوس حيث يرى متسعًا  .أ

 من صور الرحمة بالصغار: .7

 ج. توفير حاجاتهم  العطف عليهم     ب. توجيههم بلطف     .أ
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 من مظاهر االحترام: .8

 التحدث باللطف واللين   ب. خفض الصوت    ج. االلتزام بالمواعيد  .أ

 عالمات(: 5السؤال الرابع) 

 ضعِ دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 

 بعد الهجرة إلى المدينة المنورة المنورة: -صلى الله عليه وسلم -أول عمل قام به النبي .6

 ج. اكتساب األخالق الفاضلة    د. تعارف المسلمين     بناء المسجدتلقي العلم     ب.  .ب

 من بنود مقاطعة الصحيفة:  .7

 أال يكلموهم وال يجالسوهم                    ب.  أال يبيعوهم وال يشتروا منهم .ب

  جميع ما ذكر صحيحأال يزوجوهم وال يتزوجوا منهم.            د.   .ح

 يؤديها المسلم مع غيره ويقوم فيها المأموم بمتابعة اإلمام في جميع أعمال الصالة:صالة التي  .8

 ب. صالة الظهر  ج. صالة عيد الفطر    د. صالة الجنازة   صالة الجماعة .ب

 خلق يدعو إلى إظهار االهتمام والتقدير عند التعامل مع اآلخرين على اختالف أحوالهم: .9

 اإلخالص     د. الصدق ج.    االحترام الغيبة       ب.  .ب

 من صور توقير الكبار: .11

 تقديم المساعدة لهم                             ب. تقديمهم في جميع األمور .ب

  . جميع ما ذكر صحيحاالستماع لهم وقبول نصائحهم                 د .خ

 

 

 

 


