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  :التمرين األّول

 اربط كل آية بالّسورة المناسبة

 كاّل إلن لم ينته لنسفعا بالّناصية   *               * سورة الّضحى   

 لقد خلقنا االنسان في أحسن تقويم  *               * سورة التّيــن  

 * سورة العلق           فـإّن مـع العسـر يسرا *              

 * سورة الشرح            و أّما بنعمـة رّبـك  فحدث  *           

 * سورة التوبة           نما الصدقات للفقراء والمساكين *        إ  

 ن5.2:الثانيالّتمرين 

 لكه.يمة هي أّول من آمن بالرسول و سانده بماله و بكل ما يمظشخصّية ع 

 .عّرف الشخصية و اذكر ما تعرفه عن خصالها -  

 
 
 
 

 8102 مارس             ( 4AP ابتدايئ ) الرابعةاملس توى: 

 يف مادة الرتبية الاسالمية  الثاينلفصل اختبار ا
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 الَوضعية:

 السند:
نزل الوحي على سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم في غار حراء وهو في االربعين من عمره, كانت دعوته سرا    

ركان أعالنها للعالمين حتى يعلمنا ديننا ويخبرنا عن بعض االنبياء و الرسل من قبله ويعلمنا إثم امره اهلل تعالى ب
 ديننا...

 ؟..................................عليه وسّلم صّلى اهلل ول سورة نزلت على النبيّ أماهي  -(1
اذكر اثنين من الّرسل الذين اخبرنا عنهم القرآن الكريم والكتب التي ارسلوا بها -(2

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

 كم دامت دعوة الّنبي سرا؟...........................-(3

عرف الركن الرابع من اركان االسالم................................................... -(4
................................................................................................. 

 اذكر ثالثة من آداب الصوم:-(5

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

 

 بالتوفيق
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 الّتربية اإلسالمّية تصحيح

 التمرين األّول:اربط كل آية بالّسورة المناسبة

 5.5كاّل إلن لم ينته لنسفعا بالّناصية   *               * سورة الّضحى........   

 5.5لقد خلقنا االنسان في أحسن تقويم  *               * سورة التّيـــــن........  

 5.5* سورة العلق............        *           فـإّن مـع العسـر يســرا  

 5.5و أّما بنعمـــة رّبــك  فحدث  *                * سورة الشرح...........  

 5.5انما الصدقات للفقراء والمساكين *                * سورة التوبة.............  

 : زوجته خديجة............. 2التمرين

 ن1لى النبّي صلى اهلل عليه و سّلم سورة العلق..................اول سورة نزلت ع

 ن5.5)االنجيل (......................................... مسّيدنا عيسى عليه السال -(2

 ن5.5سّيدنا موسى عليه السالم )التوراة(......................................... -   

 ن1سنوات................................................ 3دامت الدعوة  سرا  -(3

و سائر الّشهوات من طلوع  كل و الشربم هو .الصوم و هو االمتناع عن األالركن الرابع من اركان االسال -(4
 ن1الشمس الى غروبها....................................

 ن1فطار ، الدعاء عند االذان ،..................اإلب من آداب الصوم التعجيل -(5 
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