66666666
ُر ْؤيَتُنا :تَعْلي ٌم متمي ٌّز َو ُم ْعتَ َمدٌ دَوْ ِليًّا بِ ُه ِويَّ ٍة إِ ْ
سالمِ َّي ٍة

دائرة الدّراسات األدبيّة
تدريبات إغنائيّة في مادّة التّربية اإلسالميّة لل ّ
صفّ الرّ ابع
الفصل الدّ
راسي األوّ ل 1029/ 1028
ّ

تدريبات إغنائيّة في التّربية اإلسالميّة

اسم ّ
الطالبـــ  /ــة......................................................................:
ال ّ
صفّ ..................................................................................:

ملحوظة مه ّمة:
تهدف هذه المادّة اإلغنائيّة إلى تدريب ّ
الطالب على أنماط أسئلة اختبار نهاية الفصل الدّراسي األول ،وهي
ليست بديلة عن كتاب ّ
الطالب ،كما أنّها ال تُغني ــ قطعًا ــ عن مراجعته؛ لالستعداد الختبار نهاية الفصل ،مع
ي األول  8102 / 8102م.
ضرورة مراعاة جميع ما ورد في قوائم المواضيع الدّاخلة في اختبار نهاية الفصل الدّراس ّ

صفحة  1من  8دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة  -هناية الفصل األول 1029/1028

الّتبية اإلسالميّة
ّ

الرابع
للص ّ
ّ
ف ّ

األول :الت ّفسير
ال ّ
سؤال ّ
الرابط
من خالل دراستك لدرس (عناية هللا تعالى برسوله ﷺ) ،شاهد الفيديو في ّ
لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
https://www.youtube.com/watch?v=rc0_lAamtLM

أ  -ضع عالمة (√) إذا كانت اإلجابة صحيحة ،وعالمة (×) إذا كانت اإلجابة غير
صحيحة فيما يأتي:
 - 1الدّار الدّنيا خير من الدّار اآلخرة.

(

)

 - 2هللا تعالى يحمي عباده المؤمنين ويرعاهم.

(

)

ُ -3
شك ُر نعم هللا تعالى يكون بالقول فقط.

(

)
:

ب  -صل بين الكلمة ومعناها فيما يأتي:
الكلمة
سجى
يتي ًما
ً
عائال

المعنى
وقت ارتفاع ال ّ
شمس
أقبل بظالمه
من مات أبوه
فقيرا
ً

ي صفحة  ،42اشرح اآليتين اآلتيتين:
جـ ّ -
بالرجوع إلى الكتاب المدرس ّ
 - 1قال تعالى( :ما ودَّعك ربُّك وما قلى).
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

 - 2قال تعالى( :وللخرة ُ خي ٌر لك من األُولى).
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................. ................................................................................

صفحة  2من  8دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة  -هناية الفصل األول 1029/1028

الّتبية اإلسالميّة
ّ

الرابع
للص ّ
ّ
ف ّ

شريف
سؤال الث ّاني :الحديث ال ّ
ال ّ
أو اًل :من خالل دراستك لدرس (فضل تعلّم القرآن الكريم) ،اقرأ الحديث الشّريف،
ّ
ث ّم أجب عن األسئلة التي تليه:
عن عثمان بن عفّان  -رضي هللا عنه ّ -
أن رسول هللا ﷺ قال" :خي ُر ُكم من تعلَّم القُرآن وعلَّمهُ".

أ  -بيّن مفهوم ك ّل من:
 خيركم: -تعلّم:

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

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

ب  -ضع عالمة (√) إذا كانت اإلجابة صحيحة ،وعالمة (×) إذا كانت اإلجابة غير
صحيحة فيما يأتي:
 - 1القرآن الكريم يشفع لصاحبه في الجنّة.

(

)

 - 2يرضى هللا تعالى على صاحب القرآن في الد ّنيا فقط.

(

)

 - 3من أفضل األعمال تعلُم القرآن وتعليمه.

(

)

الرابط التّالي ،ث ّم ل ّخص ما عرفته عن راوي الحديث
جـ  -شاهد الفيديو في ّ
الشّريف(عثمان بن عفّان رضي هللا عنه).
https://www.youtube.com/watch?v=PomhleoVu84
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

صفحة  3من  8دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة  -هناية الفصل األول 1029/1028

الّتبية اإلسالميّة
ّ

الرابع
للص ّ
ّ
ف ّ

صدق والكذب) ،أجب عن األسئلة اآلتية:
ثانياا :من خالل دراستك لدرس (عاقبة ال ّ
أ  -أكمل كتابة الحديث الشّريف:
عن عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا ﷺّ :
صدق يهدي إلى
إن ال ّ
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................... ..................................................................
.............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .......................
.................................................................................................................. ...........................................................

ب  -اكتب معنى الكلمات اآلتية.
صدق:
 - 1ال ّ
البر:
ّ -2

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

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

 - 3الفجور:

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

ي صفحة  102اكتب تعريفاا براوي الحديث الشّريف.
جـ ّ -
بالرجوع إلى الكتاب المدرس ّ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .......................
................................................................................................. ............................................................................

صدق بعد مشاهدة الفيديو التّالي:
د  -قدّم وصيّة لصديقك تبيّن له فضل ال ّ
https://www.youtube.com/watch?v=rV5Q7n_zjvc
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................................................................................

صفحة  4من  8دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة  -هناية الفصل األول 1029/1028

الّتبية اإلسالميّة
ّ

الرابع
للص ّ
ّ
ف ّ

سؤال الث ّالث :العقيدة اإلسالميّة
ال ّ
من خالل دراستك لدرس (اإليمان باهلل تعالى) ،أجب عن األسئلة اآلتية:
عرف اإليمان باهلل تعالى.
أّ -
هو إفراد

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

ب  -ما أعظم كلمة تد ّل على اإليمان؟
..................................................................................................... ........................................................................
..................................................................................................... ........................................................................

صحيحة فيما يلي:
جـ  -اختر اإلجابة ال ّ
 - 1حكم اإليمان باهلل تعالى:
أ  -مستحبّ

ب  -جائز

جـ  -واجب

 - 4أثر اإليمان باهلل تعالى يظهر من خالل:
صبر
أ  -ال ّ

ب  -العبادة

جـ  -األخالق الكريمة

 - 3أثر اإليمان باهلل تعالى مع النّفس يظهر من خالل:
صبر
أ  -ال ّ

ب  -العبادة

جـ  -األخالق الكريمة

د  -اكتب صفات هللا تعالى الواردة في الفيديو التّالي:
https://www.youtube.com/watch?v=nppoIYnez3A
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

صفحة  5من  8دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة  -هناية الفصل األول 1029/1028

الّتبية اإلسالميّة
ّ

الرابع
للص ّ
ّ
ف ّ

الرابع :الفقه وأصوله
ال ّ
سؤال ّ
من خالل دراستك لدرس (أحكام المياه) ومشاهدة الفيديو  -أجب عن األسئلة اآلتية:
https://www.youtube.com/watch?v=pS_CIYOKo30

أ  -اكتب المصطلح المناسب لك ّل معنى من اآلتي:
:).......................( -الماء الذي تغيّر لونه أو َط ْع ُمهُ أو رائحته ،ويستخدم في العادات ًل في العبادات.

:)......................( -الماء الباقي على خلقته األصليّة التي خلق عليها ،ويستخدم في العبادات.

ب  -صنّف أنواع المياه ِوفق الجدول:
( ماء الورد  -العصير  -ماء سقطت فيه ميتة – ماء النّهر)
الماء ال ّ
طهور

الماء ال ّ
طاهر

الماء النّجس

جـ  -ضع عالمة (√) إذا كانت اإلجابة صحيحة ،وعالمة (×) إذا كانت اإلجابة غير
صحيحة فيما يأتي:
 - 1يجوز للمسلم أن يتوضّأ بماء الورد.

(

)

ّ
والطهارة.
 - 2اهت ّم اإلسالم بالنّظافة

(

)

صفحة  6من  8دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة  -هناية الفصل األول 1029/1028

الّتبية اإلسالميّة
ّ

الرابع
للص ّ
ّ
ف ّ

سيرة النّبويّة
سؤال الخامس:ال ّ
ال ّ
من خالل دراستك لدرس (المرحلة الم ّكيّة) ،شاهد الفيديو التّالي ،ث ّم أجب عن األسئلة
اآلتية:
https://www.youtube.com/watch?v=PMjImpvpGAE

بي ﷺ إلزالتها والقضاء عليها.
أ  -عدّد مظاهر الجاهليّة التي دعا النّ ّ
-1

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

-2

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

-3

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

ب  -ما أساس التّفاضل بين النّاس؟
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

صفحة  7من  8دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة  -هناية الفصل األول 1029/1028

الّتبية اإلسالميّة
ّ

الرابع
للص ّ
ّ
ف ّ

سادس:اآلداب واألخالق
سؤال ال ّ
ال ّ
من خالل دراستك لدرس (فضل الذّكر) ،أجب عن األسئلة اآلتية:
أ  -امأل المخ ّ
طط التّالي:
جزاء الذّاكرين

من آداب الذّكر

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

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

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

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

من أنواع الذّكر

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

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

 لمعرفة المزيد عن فضل ذكر هللا تعالى ،يرجى اًل ّطالع على الفيديو التّالي،
ثم تلخيص هذا الفضل لزمالئك.
https://www.youtube.com/watch?v=iEcj_MVUXec
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

انتهت األسئلة

صفحة  8من  8دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة  -هناية الفصل األول 1029/1028

الّتبية اإلسالميّة
ّ

الرابع
للص ّ
ّ
ف ّ

