


 
 
 
 
 

 مادة : التربية اإلسالمية
 

 اآلداب  والحديث والسيرة النبوية العقائد والعبادات

 ن   2أضع عالمة في الخانة المناسبة   :  -1

                                                                                                

 

       

 

 

 

 

  

 ن 2عبر:  أ - 2

 الوضوء طهارة.........................

 التيمم طهارة ...........................

 ن 2أصل بسهم :  -3

 . المرض 

 الكسل و التهاون . 

 ماء أكون في البحر وال أتوفر على 

 الخوف على حيوان من العطش 

 ن 4     ألون البطاقة الصحيحة – 4

 

صحيح    خطأ  مكروهات الصالة 

ألصابع في الصالةتشبيك ا    

 الجهر في الصالة الجهرية  

 تغميض العينين  

 الجهر بالسالم  

 ن 3  أتمم الحديث -1

  ."..........قال صل هللا عليه و سلم "من غشنا.....................  

... ........................................."صل هللا عليه و سلم  قال 

..................................................................    ..... "  

                     

 3 مر .ألون الصفات الحميدة باألخضر و الصفات الدميمة باألح – 2

 ن

 

          

 

 

     

 

 ن2 أكمل : – 3

بناه  ،.......هللا الكعبة .................للمسلمين و أول بيت ...........

 .............و أعيد بنائه في عهد      ا ....................سيدن

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

 

 ن 2 أجيب بصحيح أو خطأ –4

         ......................     سنة 16يش الكعبة فبل الهجرة ب قربنيت  -

لم يشارك الرسول في وضع الحجر األسود وإنما شارك في  -

 ......البناءفقط    ...........

   ........................... ال أتقن عملي ألن زميلي ال يتقنه كذلك   -

 . .......................... توجد الكعبة في بالد العراق               -

      .............أصل الحجر األسود الجنة                 ............ - 

 

 القرآن الكريم
 

 .أسئلة الفهم3                                                    . سورة النازعات2                                                        .سورة عبس1

 
 

  

  

  

 موجبات التيمم 

 المستوى : الرابع ابتدائي

عزالديناألستاذ :   

م.م أزميم/تمغيلت:  ارسمدم.م   

 

..................................االسم الكامل :    

 

..................................النقطة :  

 أتيمم باآلجور

 أتيمم بالرمل

 أتيمم بتراب نجس

 أتيمم بالصعيد الطيب

 أصلي وفي فمي علك  عندما أصلي أفكر في اللعب 

قميصيأتيمم ب عندما أتيمم أمسح وجهي و يدي فقط    

األمانة أحفظ  

غش في العملأ  

 أتقن العمل

 أصل رحمي

 مواطن صالح

 أجتهد

 أنافق و أكذب أغتاب

تكاسلأ  



 

 العبادات
 

 أمام مكروهات الصالة : (  X)أضع عالمة   -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أتمم كتابة أعمال التيمم :  – 2             
 
 
 
 
 
 
 
 و السيرة النبوية اإلسالمية آلدابا

 
 

 ث : يأتمم الحد - 1         

 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :               
 

 ................................................................................................................................................................................................................ال إيمان         
 

    
 :أكتب صحيح أم خطأ  إتقانك للعمل يتجلى في عدة أشياء ،  - 2      

 

  الحضور في الوقت المناسب إلى المدرسة

  ارتداء الوزرة

  كتابة عبارات على جدران المدرسة

  دروسي الحرص على حفظ

 
 
 

  
 

 :أكتب صحيح أم خطأ   -  3       
 
 

      الكعبة المشرفةجزءا من دمر سيل هائل  

            في قضية الحجر األسود صلى هللا عليه وسلم اِحتكم زعماء قريش إلى محمد 

   التحكيم بين القبائل في خالفها   صلى هللا عليه وسلم  محمد  رفض 

 

 ابعالقسم الر ربية االسالميةفي الت الرابعالتقويم  .......................................................االسم  : 

  قراءة الفاتحة

  تشبيك األصابع وفرقعتها

  االلتفات في الصالة

  الجهر بالدعاء في السجود

  عند الرفع من الركوع أقول سمع هللا لمن حمده

  مسح اليدين إلى الكوعين   الضربة االولى



 4المستوى: تربية اإلسالميةة : الالوحد (4الموضوع: تقويم ودعم ) االسم:.................................. ..........التاريخ:.........

القرآن الكريم:-أ  

(4.5) .أكمل كتابة اآليات من حفظي:1  

........................................................."(........16).........................................................(15"هل أتاك حيث موسى)  

."...........................(15)..........................(14)..................................(13).............................(12"فمن شاء ذكره)  

".........................................(27)................................(26.)...........................................(25صبا) "إنا صببنا الماء  

(3) . أربط بسهم اآلية بحكم التجويد الوارد بها:2  

*            * المد الطويل         "وعنبا و قضبا "  

وحدائق غلبا "         *             * اإلمــــــالة"   

عبس وتولى "        *              * اإلدغــــــام "  

. لماذا عاتب هللا محمدا صلى هللا عليه وسلم في سورة عبس ؟3  

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

..............................................................................................................................(........................2.5)  

العبادات:-ب  

  .أكمل:1

..................................................................................................................................................... *التيمم  

.........................................................................................................................(..........................2.5)  

من التيمم : عدم...................الماء....................، و فَْقُد ..................جلب....................،والمرض أو الخوف *من موجبات 

(3.5)تأخر...........................،وعدم القدرة على............................،والخوف من خروج...............................  

نقط( 4)  .أجيب ب : صحيح أو خطأ2  

 العـــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــارات من مكروهات الصالة

 تشبيك األصابع في الصالة 

 ح أثناء الركوع والسجودالتسبي 

 البسملة في صالة الفريضة 

 االلتفات أثناء الصالة 

نقط(10) اآلداب اإلسالمية والسيرة النبوية:-ج  

نقط(4: ) .أكمل 1  

" صدق هللا العظيم......................................................................................"إن هللا يأمركم أن تؤدوا  

.....................................................................................................))آية المنافق ثالث: إذا حدث كذب،وإذا  

واه البخاري ومسلم..........................................................................................(( ر.  

(( رواه البيهقي....................................................................................................................))إن هللا يحب إذا عمل  

)نقطة(......................................................................................................................... .من بنى الكعبة؟2  

..................)نقطة(............................................................................................ .في عهد من أعيد بناؤها؟3  

........................)نقطة(.............................................................................................فيم اختلفت قريش ؟.4  

)نقطة(.................................................................................................................إلى من احتكمت قريش ؟5  

..............................................................................................................ماذا اقترح عليهم الرسول )ص(؟ 6  

.........................)نقطتان(...................................................................................................................  


