
  

 

 ……………  :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)      ………………………….: المعصرات         - ……………………………… : النبؤ العظٌم  :      أشرح -3

 :العقٌدة: التزكٌة                             

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

.………………………………………………… 
 

َ  والتً تتجعى  ٌها  َظَمُتُ   زَّز وجلَّز - 2 ٌْي  (ن1) ……………………………………………………….………: أأكر بعع نَِعم هللا  ع

 :اإلقـــتــداء
 (ن3,5): أمأل الفراغ بما ٌناسب  - 

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

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

 .. …………………عليه وسلم وُعمُرهُ 

وهو في .. ………..……نزل عليه الوحي بواسطة الَملَك .. ………..………     بينما كان الرسول صلى هللا عليه وسلم َيتحنَُّث في 

 . وكان أول ما نزل من الوحي أوائل سورة العلق. من ُعمِرهِ ………………… 

 :االســتــــجـابــة

 .وضوء  ً الوجد صعوبة  ٌصعً أسبوع، ولما أراد أنة مداء لم اللامم استعد الطبٌب عهنم  طعب ،هد  ً ية إلصابمدع أحرتع

 (ن1…………………………..……………………………………………) ؟ بما تنصح ُ أحمد لكً ٌحا َظ  عى صالت  -1
 (ن2.…………………………………………….…………………………………….. ) ِصفْي ل   معٌة التٌمم ؟ -2
 (ن1,5…………………………………………………………………………………………) متى ٌباح التٌمم ؟ -3

 :القــســط والحكـــمــة

ب . بٌنما كان خالد وأحمد ٌتجوالن، طعبتْي منهما  جوٌز  قٌرةٌ ُمقعدةٌ  عى ُ بوِر الطرٌق بُكرسٌها المتحر  ر َع خالد مسا دتها ُمجًٌبا اٌاها بالسَّز

ِم، لكنَّز أحمد  اَرَضُ  وقام بمسا دة العجوز المقعدِة وطعب من خالد ان ٌعتأَر لها  .والشتْي

 َمنْي توا ُق الرأي، خالد أم أحمد ؟ ولماأا ؟  -1

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

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

ِط نصٌحة أخرى لخالد حول المساواة بٌن الناس -2  :ا ْي
……………………………………………………………………………………………………………………….

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

 َمنْي هم األشخاص الأٌن ٌحتاجون الى المسا دة  ً المجتمع ؟ -3
………………………………………………………………………………………………………………………

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

 :استشهدْي بحدٌث او بآٌة قرآنٌة  عى ضرورة المساواة بٌن الناس واحترامهم -4
………………………………………………………………………………………………………………………

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

 هللا ولً التو ٌق                                                                    

 النَّزجُم اللاقِبُ 
عاً ِشدادا َنا  وقكم سبْي ٌْي  وَبَن
  من شاء اتخأ الى رب  مآبا 
 قُتِل االنسان ما أكفَرهُ 

  سورة النبؤ 
 سورة الطارق 
 سورة  بس 

 5آ . سورة الطارق     (َ عٌنظِر االنساُن مما ُخعقَ )
ِعِ  َلقادرٌ ) ُ   عى رجْي  8آ . سورة الطارق      ( نَّز




