
 ………  :المديرية االقليمية  

 …………  :المؤسسة             

   الرابــــــع:المستوى            

مادة التربية اإلسالمية  التقويم الثاني في 
الدورة األولى 

 

 ……………   :األستاذ  

…………….. : االسم الكامل 

.………………………… 

 :القران الكرٌم: التزكٌة

 (ن2 : )أصل بسهم -1

 

 

 (ن1………)………………………………………………………………………ما جزاُء الُمتقٌَِن ٌوم القٌامة ؟  -2

 (ن1) ……………………………………………….: مْن هو الصحابً األعمى الذي نزلت فٌه اآلٌات األولى من سورة عبس -3

 :العقٌدة: التزكٌة                             

 (ن1)أستخرج من اآلٌتٌن أسماء هللا الحسنى ؟ 1 - 

.………………………………………………… 
 

َ  والتً تتجلى فٌها عَعَمُتُه عزَّز وجلَّز - 2 ٌْ  (ن1) ……………………………………………………….………: أذكر بعض نَِعم هللا عل

 :اإلقـــتــداء
 :أمأل الفراغ بما ٌناسب  - 

مع عمه أبي طالب، وقد ُعِرَف في .......... ……....ثم في ......... ………........      اشتغل النبي صلى هللا عليه وسلم في بداية شبابه في 

جها ........... ……....،  ولما سمَعْت به خديجة بنت خويلد  َدَعْتُه للعمل معها في ..…………………مكة  بُحْسن ُخلِقِه حتى لُقَب بـ ثم تَزوَّ

 (ن2,5).. …………………صلى هللا عليه وسلم وُعمُرهُ 

 …………………………………………………………………     كيف حفظ هللا رسوله  صلى هللا عليه وسلم ورعاه ؟ 

 (ن1…………………………………………………………………………………………………………… )

 :االســتــــجـابــة

 .وضوء فً الوجد صعوبة  ٌصلً أسبوع، ولما أراد أنة مداء لم اللامم استعد الطبٌب عهنم فطلب ،هد فً ية إلصابمدض أحرتع

 (ن1…………………………..……………………………………………) ؟ بما تنصح ُ أحمد لكً ٌحافَع على صالته -1
 (ن2.…………………………………………….…………………………………….. ) ِصْف له عملٌة التٌمم ؟ -2
 (ن1,5…………………………………………………………………………………………) متى ٌباح التٌمم ؟ -3

 :القــســط والحكـــمــة

ب . بٌنما كان خالد وأحمد ٌتجوالن، طلبْت منهما عجوٌز فقٌرةٌ ُمقعدةٌ على ُعبوِر الطرٌق بُكرسٌها المتحر  رفَض خالد مساعدتها ُمجًٌبا اٌاها بالسَّز

 .والشْتِم، لكنَّز أحمد عاَرَضُه وقام بمساعدة العجوز المقعدِة وطلب من خالد ان ٌعتذَر لها

 َمْن توافُق الرأي، خالد أم أحمد ؟ ولماذا ؟  -1

……………………………………………………………………………………………………………………….

 (ن2)………………………………………………………………………………………………………………… 

 :اعط تعرٌفا للمساواة  -2
………………………………………………………………………………………………………………………

 (ن1,5)………………………………………………………………….…………………………………………… 

 :اْعِط نصٌحة أخرى لخالد حول التعامل مع الناس -3
……………………………………………………………………………………………………………………….

 (ن1)………………………………………………………………………………………………………………… 

 َمْن هم ذوي االحتٌاجات الخاصة والذٌن ٌحتاجون الى المساعدة ؟ -4
………………………………………………………………………………………………………………………

 (ن1,5)……………………………………………………………………………………………………………….

 هللا ولً التوفٌق                                                                    

 النَّزجُم الثاقِبُ 
 سنقرئ  فال تنسى إال ما شاء هللا
 بأٌدي سفـرة كرام بررة 
 قُتِل االنسان ما أكفَرهُ 

  سورة األعلى 
 سورة الطارق 
 سورة عبس 

 5آ . سورة الطارق     (َفلٌنعِر االنساُن مما ُخلقَ )
ُه على رْجِعِه َلقادرٌ )  8آ . سورة الطارق      (إنَّز




