ابتدائيت المجمع الجديد ب 1بوعــافيت ح.بحبــخ

األســــــتاذ :بلعــــدل محــمد

اسم ولمب التلمٌذ:

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

المســـــتوى :السـنة  4ابتدائً
ساعت ونصف:المدة

2015ماي

السؤال األول:

( 02ن)

بعد أن توفً رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم تولى أمر المسلمٌن أربعة رجال ِعظام رفعوا راٌة اإلسالم عالٌة هم
بالترتٌب كاآلتً:
2 - ،1 - ......................................................................................................................
......................................................................................................................................................

4 - ،3-

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

( 3ن)

السؤال الثانً:
ْ
ْ
ٌن
صدَلَاتُ ِللفُمَ َر ِ
حدد المرآن الكرٌم األصناف الثمانٌة من مستحمً الزكاة فً اآلٌة الكرٌمة(( ِإنَّ َما ال َّ
اء َوال َم َ
سا ِك ِ
ضةً ِمنَ َّ ِ
س ِبٌ ِل َّ ِ
اَّللُ َع ِلٌ ٌم َح ِكٌ ٌم ))
اَّلل َو َّ
اَّلل َواب ِْن ال َّ
َو ْال َعا ِملٌِنَ َعلَ ٌْ َها َو ْال ُم َؤلَّفَ ِة لُلُوبُ ُه ْم َو ِفً ِ ّ
الرلَا ِ
س ِبٌ ِل فَ ِرٌ َ
َار ِمٌنَ َو ِفً َ
ب َو ْالغ ِ
(.التوبة)60:
أكمل كتابة األصناف الثمانٌة المذكورة فً اآلٌة حسب الجدول اآلتً:
.4

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

 .8ابن السبٌل

.3
.7

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

.2
.6

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

 .1الفمراء
.5

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

( 03ن)

السؤال الثالث:
ضع "ص" للعبارة الصحٌحة و"خ" للعبارة الخاطئة فٌما ٌلً:
معـجزة سٌدنا ٌونس عـلٌه السالم خـروج النالة من الصخرة.
نــبــً الذي الـتـمـمـه الحوت هللا هو صـــالــح عــلٌــه السـالم.
لمب عمر بن الخطاب بالفاروق ألنه فرق بٌن الحك والباطل.
العفو ٌموي الروابط االجتماعٌة بٌن الناس.
الزكاة هً ركن الخامس من أركان اإلسالم .
الفاروق عمر بن الخطاب أصغر من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بثالث سنوات.
( 2ن)
السؤال الرابع:
أض ُع عالمة "  " Xأمام السلون الحسن و عالمة "  "XXأمام السلون السٌئ:
رمً الماذورات فً الشارع.
رفع صوت التلفاز بشدة.

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

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

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

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

التعاون مع الجٌران فً نظافة الشارع.

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

غرس األشجار فً أماكن عمومٌة وسمٌها.

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

السخرٌة من الناس والضحن علٌهم.

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

مساعدة زمالئً وإعارتهم عند الحاجة.

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

التجسس على الجٌران بالسمع.

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

زٌارة المرضى فً المستشفى.

موفمون

الصفحة 1/1

انتهى

