مدرسة قدوري سليمان
مقاطعة عين الترك -1-

األستاذة بوسحابة سلمى

مستوى السنة الرابعة ابتدائي  ،الفوج ب
السنة الدراسية2017-2016 :

اختبار الفصل الثاني في مادة التربية اإلسالمية
 السؤال األول :أجيب عن األسئلة التالية
ْ
 .1ماذا فعل يونس  -عليه الصّالةُ و السﱠالم ـ و ھو في بَـط ِن الحوت؟
...............................................................................................................................
صالح ـ عَلي ِه السﱠالم ــ؟
ْجـزَ ةُ نَبِ ﱢي ﷲ
ھي ُمع ِ
 .2ما َ
ٍ
............................................................................................................................
 السؤال الثاني :أضع حرف )ص( أمام العبارة الصحيحة وحرف )خ( أمام العبارة الخاطئة :
(
)
 صلة ذوي القربى من األخالق الفاضلة(
)
 الدعاء للوالدين ليس واجبا(
)
 اإلسالم دين جاء للعرب فقط ضعف المجتمع وتخلفه سببه انتشار الظلم والفساد( ) .(
)
 من صور الحسنة ال أعفو عن المخطئ. من صفات المسلم مقابلة السيئة بالسيئة(
)
 عدد الرسل و األنبياء الذين ذكرھم ﷲ في القرآن الكريم ثالثة و عشرون ) ((
)
 األنبياء والرسل بشر مثلنا. السؤال الثالث :أكمل بما يناسب سورة التين:

االسم و اللقب...........................:

أقسم ﷲ فيھا بـ............... ......................................:
أول آية ھي ....................................................:
آخر آية ھي.......................................................:
 السؤال الرابع :أكمل الجدول بما يناسب :القران – الزابور – التوراة – اإلنجيل – الصحف
اويﱠةُ
أُولُو ْال َع ْز ِم ِمنَ الرﱡ س ُِل
اَ ْل ُكتُبُ ال ﱠس َم ِ
..........................
سيّدنا محمد عليه الصالة و السالم
..........................
سيّدنا عيسى عليه الصالة و السالم
..........................
سيّدنا موسى عليه الصالة و السالم
.........................
سيّدنا ابراھيم عليه الصالة و السالم
........................
سيّدنا داوود عليه الصالة و السالم
 السؤال الخامس :استخرج أركان اإليمان المذكورة في اآلية.
قال تعالى " :آ َمنَ ال ﱠرسُو ُل بِ َما أُ ْن ِز َل إِلَ ْي ِه ِم ْن َربﱢ ِه َو ْال ُم ْؤ ِمنُونَ ُكلﱞ آ َمنَ بِا ﱠ ِ َو َمالئِ َكتِ ِه َو ُكتُبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه ال نُفَرﱢ ُ
ق بَ ْينَ أَ َح ٍد
صي ُر " االية  285من سورة البقرة
ِم ْن ُر ُسلِ ِه َوقَالُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا ُغ ْف َرانَكَ َربﱠنَا َوإِلَ ْيكَ ْال َم ِ
 أركان اإليمان ھي :......................................... -2 ..................................................... -1
............................................ -4 ..................................................... -3
ما معنى اإليمان بالرسل؟
-

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

يرجى التركيز
بالتوفيق للجميع
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مدرسة قدوري سليمان
مقاطعة عين الترك -1-

األستاذة بوسحابة سلمى

مستوى السنة الرابعة ابتدائي  ،الفوج ب
السنة الدراسية2017-2016 :

التصحيح النموذجي المتحان الفصل الثاني للتربية اإلسالمية
 الجواب األول :أجيب عن األسئلة التالية )2ن(
 .3ماذا فعل يونس  -عليه الصّالةُ و السﱠالم ـ و ھو في بَ ْ
ـط ِن الحوت؟
ذكر ﷲ و دعا كثيرا " ال اله اال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين "
صالح ـ عَلي ِه السﱠالم ــ؟
ْجـزَ ةُ نَبِ ﱢي ﷲ
ھي ُمع ِ
 .4ما َ
ٍ
معجزة صالح ھي خروج الناقة من صخرة ) ناقة كبيرة و حامل (
 الجواب الثاني  :أضع حرف )ص( أمام العبارة الصحيحة وحرف )خ( أمام العبارة الخاطئة 2) :ن(
) ص (
 صلة ذوي القربى من األخالق الفاضلة) خ (
 الدعاء للوالدين ليس واجبا) خ (
 اإلسالم دين جاء للعرب فقط ضعف المجتمع وتخلفه سببه انتشار الظلم والفساد ) .ص () خ (
 من صور الحسنة ال أعفو عن المخطئ.) خ (
 من صفات المسلم مقابلة السيئة بالسيئة عدد الرسل و األنبياء الذين ذكرھم ﷲ في القرآن الكريم ثالثة و عشرون ) خ () ص (
 األنبياء والرسل بشر مثلنا. السؤال الثالث :أكمل بما يناسب سورة التين 1،5) :ن (
أقسم ﷲ فيھا بـ :شجرتي التين و الزيتون – جبل طور سينين – البلد األمين مكة
أول آية ھي  :و التيـــــــــــــــــــــــن و الزيتــــــــــــــــــــــــون
آخر آية ھي :أليــــــــــــــــــس ﷲ بأحـــــــــــكم الحــــــــــــــــاكمين
 السؤال الرابع :أكمل الجدول بما يناسب :القران – الزابور – التوراة – اإلنجيل – الصحف )2،5ن(
اويﱠةُ
أُولُو ْال َع ْز ِم ِمنَ الرﱡ س ُِل
اَ ْل ُكتُبُ ال ﱠس َم ِ
سيّدنا محمد عليه الصالة و السالم
القران
سيّدنا عيسى عليه الصالة و السالم
اإلنجيل
سيّدنا موسى عليه الصالة و السالم
الثوراة
سيّدنا ابراھيم عليه الصالة و السالم
الصحف
سيّدنا داوود عليه الصالة و السالم
الزابور
 السؤال الخامس :استخرج أركان اإليمان المذكورة في اآلية 2 ) .ن(
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
قال تعالى " :آ َمنَ ال ﱠرسُو ُل بِ َما أُ ْن ِز َل إِلَ ْي ِه ِم ْن َربﱢ ِه َو ْال ُم ْؤ ِمنُونَ ُكلﱞ آ َمنَ بِا ﱠ ِ َو َمالئِكتِ ِه َوكتبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه ال نفرﱢ ق بَ ْينَ أ َح ٍد
صي ُر " االية  285من سورة البقرة
ِم ْن ُر ُسلِ ِه َوقَالُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا ُغ ْف َرانَكَ َربﱠنَا َوإِلَ ْيكَ ْال َم ِ
 أركان اإليمان ھي : -1اإليمان با

 -2اإليمان بالمالئكة

 - 3اإليمان بالكتب السماوية

 -4اإليمان بالرسل

ما معنى اإليمان بالرسل؟
اإليمان بالرسل :
ھو الركن الرابع من أركان اإليمان و ھو التصديق أن ﷲ تعالى أرسل أنبياء و رسال لتربية الناس
و إرشادھم إلى توحيده و عبادته

بالتوفيق للجميع

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

