
 

: ..................... شعبة ال                                         سم : ......................                             اال  

امتحان الفصل الثاني مراجعةورقة   

الصف الرابع  /لمادة التربية اإلسالمية   

--------------------------------------------------------- 

  السؤال األول :

  أقارن بين أصحاب النار و أصحاب الجنة وفق الجدول اآلتي :  -أ 

 وجه المقارنة  أصحاب النار  أصحاب الجنة 

 وجوههم  

 طعامهم  

 شرابهم  

 أعمالهم  
 

أكتب معاني الكلمات اآلتية :  –ب   

.......عة : ...................خاش – 2.........    غاشية : .................ال – 1  

......................عيٍن آنيٍة : . – 4.....   هٌ : ................عاملةٌ ناصب – 3  

  أكمل الجدول اآلتي :  السؤال الثاني :

 

  

 

 

 

 

 

 

  حسن المعاملة 

 قول
 طاعة هلل تعالى  عمل 

 ثوابها ............

 تعادل ثواب العبادة

 المصافحة 

 

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

 اإلبتسامة  

 

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

 

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

 

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

إلقاء السالم  

  

 الكالم الطيب

  

 

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

 

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

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

 

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



آداب الطعام وفق الجدول اآلتي : أصنفث  : السؤال الثال  

آكل باليد اليمنى (  –قول : الحمد هللا  –غسل اليدين  –قول : بسم هللا  –) آكل مما يليني   

 آداب قولية  آداب فعلية 

  

  

  
 

 السؤال الرابع : 

َضى اّلَلَ  إ نَ  َوَسلَمَ  َعلَي ه   اّلَلُ  َصلَى اّلَل   َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  َمال كٍ  ب ن   أَنَس   َعن    يَأ ُكلَ  أَن   ال عَب د   َعن   لَيَر 

لَةَ  َك  َمدَهُ  األ  بَةَ  َيش َربَ  أَو   َعلَي َها فَيَح  َمدَهُ  الَشر  َعليها  فَيَح   

أكتب معاني المفردات اآلتية :  –أ   

....................فيحمده عليها : .... – 2.......      لة : ..................األَك – 1  

ماذا تتوقع أن يحدث لو :  –ب   

ألقى الناس الطعام الزائد في سالل المهمالت :  – 1  

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

ساهم الكثيرون في مشروع حفظ النعمة الذي يشرف عليه الهالل األحمر اإلماراتي :  – 2  

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

 السؤال الخامس : 

أكمل الجدول اآلتي :  –أ   

 

 

 

 

صالة الجماعةفغ  

 الفذ 
 الجماعة

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

 
جدنصلي الجماعة في المسنصلي   

أو  ...............................   

 فوائدها 

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

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

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



أكتب ثالثة من جزاء الحامدين : السؤال السادس :   

1 -      ..............................2 -   ...........................3 - ............................  

 

 السؤال السابع : أمأل الفراغات بما يناسب : 

 

  عام الحزن 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 

 الدروس المطلوبة :

حسن المعاملة -  

عام الحزن  -  

صالة الجماعة -  

الغاشيةسورة  -  

حمد هللا عز وجل على نعم -  

 إعداد المعلمة : ريما سارجية 

 أسبابه 

 وفاة ..........

 عم النبي صلى هللا

 عليه وسلم 

 ) سند خارجي (

 وفاة السند الداخلي

زوجته ................   

كيفية التغلب على الحزن ب  

..و ................ باإليمان بنصر هللا   

 و ...............      


