مدرسة :دمحم عاللً بالحوٌطة

المستوى  :السنة الرابعة ابتدائً

امتحان الفصل األول في مادة التربية اإلسالمية 
السنة الدراسية 5106/5105 :
التمرٌن األول 5( :ن )
أجب بـ ( :صحيح ) أو ( خطأ )
 الصدقة هً فقط المال الذي تقدمه للفقٌر والمسكٌن العٌد هو فرصة للصلح بٌن المتخاصمٌن اإلٌمان بالمالئكة من أركان اإلٌمان -أنزل القرآن فً شهر رمضان

()...............................
()...............................
()...............................
()...............................

التمرٌن الثانً  5( :ن ) امأل الفراغات بـ :
علً بن أبً طالب  -صالة عٌد األضحى – الكرام الكاتبٌن  -خدٌجة بنت خوٌلد
-

-

أول من أسلم من النساء
شرع هللا لنا ذبح األضحٌة بعد  ...........................................................لمن كانت له أضحٌة .
نام ...................................................فً فـراش الرسول لٌلة الهجرة معرضا نفسه للخطر لشدة حبه لرسول هللا.
من أسمــاء بعض المالئكة .............................................................................................................
........................................................................

التمرٌن الثالث  5( :ن ) أربط بسهن العبارة وها يناسبها :
خـلق هللا الوالئكت
لـلــصــيــام آداب
من صفات المـسلم
صـــالة الــعــٌـــد

*
*
*
*

* التىاضع و حسن الوعاهلت
عـــت
صـــلّى َجـــ َوـــا َ
* تُــ َ
* مـــن نـــور
* هنها الس ُحىر والدعا َء ِع ْند اإلفْ َ
طار

بالتوفيق

صفحت 1/1

شبكت انتصحيح الختببراننشبط انتربيت االسالميت
األسئهت
انتمرين 11:

انفصم االول 5112/5112 :
اننقطت
انكهيت

االجــــــــــــــــــــــــــــــــــــببت

اننقطت
انجزئيت

االجببت ببنعببرة صحيح أو خطأ
سؤال 0
سؤال 5
سؤال 3
سؤال 4

-

الصدقة هً فقط المال الذي تقدمه للفقٌر والمسكٌن
العٌد هو فرصة للصلح بٌن المتخاصمٌن
اإلٌمان بالمالئكة من أركان اإلٌمان
أنزل القرآن فً شهر رمضان

(خطأ )
(صحٌح)
(صحٌح)
(صحٌح)

14

10
10
10
10

انتمرين 15:
مأل انفرغبث ببنعببراث انتبنيت :

علً بن أبً طالب  -صالة عٌد األضحى – الكرام الكاتبٌن -
خدٌجة بنت خوٌلد
فراغ 0
فراغ 5
فراغ 3
فراغ 4

 أول من أسلم من النساء شرع هللا لنا ذبح األضحٌة بعد .صالة العيد لمن كانت له أضحٌة . نام علي بن أبي طالب .فً فـراش الرسول لٌلة الهجرة معرضا نفسه للخطر لشدةخديجة بنت خويلد

14

حبه لرسول هللا.

10
10
10
10

 من أسمــاء -بعض المالئكة.الكرام الكاتبية .

انتمرين 10:
ربط بسهم انعببرة مع مب ينبسبهب :
العبارة 10
العبارة 15
العبارة 13
العبارة 14

خـلق هللا الوالئكت
لـلــصــيــام آداب
من صفات المـسلم
صـــالة الــعــٌـــد

التىاضع و حسن الوعاهلت
عـــت
صـــلّى َجـــ َوـــا َ
* تُــ َ
مـــن نـــور
هنها الس ُحىر والدعاَء ِع ْند اإل ْف َ
طار

صفحت 1/1
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½

