
  مستوى السنة الرابعة ابتدائي ، الفوج ب                     مدرسة قدوري سليمان                                          
  2017-2016األستاذة بوسحابة سلمى                       السنة الدراسية:                   - 1-مقاطعة عين الترك 

 بالتوفيق للجميع 

      الفصل الثاني في مادة التربية اإلسالمية اختبار
  
 االسم و اللقب:...........................                                 لسؤال األول: أجيب عن األسئلة التاليةا 

 عليه الّصالةُ و السَّالم ـ و ھو في بَـْطِن الحوت؟ -فعل يونس ماذا  .1
............................................................................................................................... 

 ما ھَي ُمْعِجـَزةُ نَبِيِّ هللا صالٍح ـ َعليِه السَّالم ــ؟ .2
............................................................................................................................ 

  :أضع حرف (ص) أمام العبارة الصحيحة وحرف (خ) أمام العبارة الخاطئة :السؤال الثاني 
    )       (            صلة ذوي القربى من األخالق الفاضلة    -
  )      (                     للوالدين ليس واجبا          الدعاء  -
  )     (                       سالم دين جاء للعرب فقط      اإل -
 )     (  .والفساد الظلم انتشار هسبب هوتخلف المجتمع ضعف -
  )     (               .المخطئ عن أعفو ال الحسنة صور من -
  )     (                من صفات المسلم مقابلة السيئة بالسيئة -
  )     عشرون ( عدد الرسل و األنبياء الذين ذكرھم هللا في القرآن الكريم ثالثة و  -
 )     (                              . مثلنا بشر والرسل األنبياء -
  :التين سورة يناسب بما أكملالسؤال الثالث :   

  ...............:...................................... بـ فيھا أقسم هللا

  :....................................................ھي  آيةأول 

  :.......................................................ھي آية آخر

  :صحفال – نجيلاإل – التوراة – الزابور – القران :يناسب بما لجدولا أكملالسؤال الرابع   

ُسلِ  ِمنَ  اْلَعْزمِ  أُولُو َماِويَّةُ  اَْلُكتُُب  الرُّ   السَّ
  ..........................  السالم و الصالة هعلي محمد سيّدنا
  ..........................  السالم و الصالة هعلي عيسى سيّدنا
  ..........................  السالم و الصالة هعلي موسى سيّدنا
  .........................  السالم و الصالة هعلي ابراھيم سيّدنا
  ........................  السالم و الصالة هعلي داوود سيّدنا
  اآلية في المذكورة اإليمان أركان استخرج الخامس:السؤال. 

 
ِ "   :تعالى لقا َّ ُسوُل بَِما أُْنِزَل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِا ُق بَْيَن أََحٍد آَمَن الرَّ َوَمالئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسلِِه ال نُفَرِّ

  من سورة البقرة 285االية   " ِمْن ُرُسلِِه َوقَالُوا َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيرُ 
  ھي : اإليمانأركان  -

  
1-   .....................................................2- .........................................  

3-  .....................................................4-      ............................................  

  بالرسل؟ اإليمانما معنى 

 :وھو اإليمان بالرسل   -
...........................................................................................................................................

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

 يرجى التركيز                                                                                                        

www.ency-education.com/4ap.html



  ى السنة الرابعة ابتدائي ، الفوج بمستو                     مدرسة قدوري سليمان                                          
  2017-2016ألستاذة بوسحابة سلمى                       السنة الدراسية: ا                  - 1-مقاطعة عين الترك 

 بالتوفيق للجميع 

  التصحيح النموذجي المتحان الفصل الثاني للتربية اإلسالمية

 ن)2( األول: أجيب عن األسئلة التالية جوابلا 
 

 عليه الّصالةُ و السَّالم ـ و ھو في بَـْطِن الحوت؟ -فعل يونس ماذا  .3
 "كنت من الظالمين  سبحانك إني " ال اله اال أنت ذكر هللا و دعا كثيرا

 ما ھَي ُمْعِجـَزةُ نَبِيِّ هللا صالٍح ـ َعليِه السَّالم ــ؟ .4
  معجزة صالح ھي خروج الناقة من صخرة ( ناقة كبيرة و حامل )  

  ن)2( حرف (ص) أمام العبارة الصحيحة وحرف (خ) أمام العبارة الخاطئة :أضع : الجواب الثاني 
    )     ص  (            صلة ذوي القربى من األخالق الفاضلة    -
  )    خ  (                     الدعاء للوالدين ليس واجبا           -
  )   خ  (                       اإلسالم دين جاء للعرب فقط       -
 )    ص (  .والفساد الظلم انتشار هسبب هوتخلف المجتمع ضعف -
  )   خ  (               .المخطئ عن أعفو ال الحسنة صور من -
  )    خ (                من صفات المسلم مقابلة السيئة بالسيئة -
  )   خ  عدد الرسل و األنبياء الذين ذكرھم هللا في القرآن الكريم ثالثة و عشرون (  -
 )   ص  (                              . مثلنا بشر والرسل األنبياء -
  :ن ) 1،5( : التين سورة يناسب بما أكملالسؤال الثالث  

  البلد األمين مكة –جبل طور سينين  –شجرتي التين و الزيتون : أقسم هللا فيھا بـ

  الزيتــــــــــــــــــــــــونو التيـــــــــــــــــــــــن و  :ھي  آيةأول 

  أليــــــــــــــــــس هللا بأحـــــــــــكم الحــــــــــــــــاكمين :ھي آية آخر

  :ن2،5(  صحفال – نجيلاإل – التوراة – الزابور – القران :يناسب بما الجدول أكملالسؤال الرابع(  

ُسلِ  ِمنَ  اْلَعْزمِ  أُولُو َماِويَّةُ  اَْلُكتُُب  الرُّ   السَّ
  القران  السالم و الصالة هعلي محمد سيّدنا
  اإلنجيل  السالم و الصالة هعلي عيسى سيّدنا
  الثوراة  السالم و الصالة هعلي موسى سيّدنا
  الصحف  السالم و الصالة هعلي ابراھيم سيّدنا
  الزابور  السالم و الصالة هعلي داوود سيّدنا
  ن) 2(  .اآلية في المذكورة اإليمان أركان استخرج الخامس:السؤال 

ِ َوَمالئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرسُ "   :تعالى لقا َّ ُسوُل بَِما أُْنِزَل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِا ُق بَْيَن أََحٍد آَمَن الرَّ لِِه ال نُفَرِّ
  من سورة البقرة 285االية   " ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيرُ ِمْن ُرُسلِِه َوقَالُوا َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا 

  أركان اإليمان ھي : -
  
  اإليمان بالمالئكة -2             اإليمان با -1

        اإليمان بالرسل -4     اإليمان بالكتب السماوية - 3

  ما معنى اإليمان بالرسل؟

  اإليمان بالرسل : 

  أركان اإليمان و ھو التصديق أن هللا تعالى أرسل أنبياء و رسال لتربية الناسھو الركن الرابع من 

 و إرشادھم إلى توحيده و عبادته 

www.ency-education.com/4ap.html




