
 
 لمدة: ساعة ونصفا                اللقب واالسم:.............................................                                                    

 2019/2020وسم الدراسي: مدرسة الشهيد سالم رشيد                                                                                                    الم

السنة الرابعة ابتدائياالسالميةالتربيةنشاطفياألولالفصلاختبار

 أكمل اآلية التالية  قال هللا تعالى:   : التمرين األول
َدقَاُت ِلْلفُقََراِء ۞  ................................................................................................................................. إِنََّما الصَّ

.................................................................................................................................................................... 
ُ َعِليٌم َحِكيٌم ............................................................................... ......... َّq(60)سورة التوبة اآلية   ۞ (60)َو 

 
) .االحسان, قدوتي ,حنفاء: ( الزبانية , ليكتمل المعنىة المناسبة العباركتبأ:الثانيالتمرين

 .هم الذين اختاروا دين االسالم  ................. 
 في حياتي .................  أعتز برسولي صلى هللا عليه وسلم وأحبه كثيرا وهو

 هم مالئكة شداد ............................
 من األفعال التي تنشر المحبة بين الناس.................. 

 
   أمام الجملة الصحيحة و(خاطئ) أمام الجملة الخاطئة , ثم صحح الخطأ إن وجد . ( صحيح) ضع   : الثالث التمرين

سورة العلق هي آخر سورة أنزلت في القرآن الكريم .�
�................................................................................. 

من صفات عباد الرحمن التكبر وعدم التواضع .�
�................................................................................ 

أنا أحترم جاري وأوذيه بالقول أو الفعل .�
�................................................................................. 
البلد األمين هي المدينة المنورة .�
�.............................................................................. 
بدأ نزول الوحي على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم في سن األربعين .�
�.............................................................................. 

 
 ذكر بعض السلوكات السيئة التي تزعجك رؤيتها .ا   : الرابع التمرين

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

......................................................................................................................................................... 
التي يجب أن تتحلى بها أنت وزمالؤك .الحسنةعض السلوكات اذكر ب

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

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

 ربط كل رسول بالكتاب الذي أنزله هللا عليه .ا   : الخامس التمرين
                                                القرآن الكريم   ►                ◄محمد صلى هللا عليه وسلم

                                                      التوراة    ►                ◄المــــــه الســــسى عليـعي
                        االنجيل   ►                ◄الم ــــــــــه الســـداود علي

       الزبور   ►                ◄الم ـــــــه الســابراهيم علي
              الصحف   ►                ◄الم ــــــــه الســموسى علي

 أحبائي الصغار...  فهم السؤال نصف الجواب                                                                                                               
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ms ..........................هم ا
ز برسولي صلعتز برسولي صلى هللا

همهم مالئ.........................
من األفعال التمن األفعال التي تن. 

أمام( صحيح)( صحيح)ضع
ر سورة أنزهي آخر سورة أنزلت

.....................................
تكبر وعدمحمن التكبر وعدم التوا

........................................
لفعل .ل أو الفعل .

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

...........................
 وسلم في سنعليه وسلم في سن األر

.....

يتها .
...........................................

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

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

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