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مراجعة مادة التربية االسالمية 
للصف الرابع

املنهج املتكامل يف اللغة العربية )
(والثقافة واألخالق 

الفصل الدراسي األول 
2022-2023

البارود: املعلمة  مسيه خدوم 
الناصر  احللقة األوىل_ مدرسة عبدالرمحن 



-:أجب عن األسئلة التي تليها ثم من سورة العاديات األياتاقرأ 
﴾ ٤عًا ﴿﴾ فَأَثَْرَن بِِه نَقْ ۳﴾ فَاْلُمِغيَراِت ُصْبًحا ﴿۲﴾ فَاْلُموِريَاِت قَْدًحا ﴿۱َضْبًحا ﴿َواْلعَاِديَاِت 

ْنَساَن ِلَرب ِِه لََكنُوٌد ﴿٥فََوَسْطَن بِِه َجْمعًا ﴿ ِلَك لَشَ ٦﴾ إِنَّ اْْلِ ﴾ َوإِنَّهُ ٧ِهيٌد ﴿﴾ َوإِنَّهُ َعلَٰى َذٰ
ِ اْلَخْيِر لََشِديٌد ﴿ ﴾ ۸ِلُحب 

ي قولة تعاىل ( العاديات ) -1
َعاِدَياِت َضْبًحا " ف 

ْ
:هي " َوال

التي تضرب برجلهاالخيل -أ

الخيل التي تجري-ب

الخيل التي تقفز -ت

ي سورة العاديات بأنه -2
-:وصف االنسان ف 

جحود لنعم هللا-أ

شاكر لنعم هللا-ب

سعيد بنعم هللا-ت

ي قوله تعاىل -3
(وإنه لحب الخير لشديد ) ما المقصود بكلمة الخير ف 

النجاح-أ

الشهرة -ب

المال -ت

ي سورة العاديات بـ -4
:  أقسم هللا تعاىل ف 

النمور-أ

الجمال-ب

الخيول -ت

ي سورة العاديات بأنه جاحد لنعم هللا -5
-:لماذا وصف االنسان ف 

النعم التي وهبها هللا لإلنسانلكثرة -أ

لعدم قدرة االنسان على عد النعم -ب

ألن االنسان منشغل بالدنيا عن الشكر-ت



ي ( فأثرن به نقعا ) -6 :  نقعا تعن 
الغبار-أ

التراب-ب

الشرر-ت

ي الص  )ما المقصود بقوله تعاىل    -7 ِ
َل َما ف  ( :ُدور  َوُحصِّ

ي الصدور من -أ
خير أو ش  استخرج ما استير ف 

ي القبور من -ب
أموات استخرج هللا ماف 

استخرج هللا ماجمع من مال -ت

ي  سورة العاديات قوله تعاىل  -8
:من صفات الخيل ف 

َشِديٌد   -أ
َ
  ل
ْ َخير
ْ
ُه ِلُحبِّ ال

َّ
َوِإن

َوَسْطَن ِبِه َجْمًعا      -ب
َ
ف

َشِهيٌد -ت
َ
ِلَك ل

َ
ُه َعََل ذ

َّ
َوِإن

اِت فا)المقصود بكلمة -9 َ ُمِغير
ْ
ي قوله تعاىل ( ل

 )ف 
َ
اِت ُصْبًحا ف َ ُمِغير
ْ
-:(ال

ي تقفز -أ الخيل النر

ي تجري -ب الخيل النر

ي تهجم عَل العدو -ت الخيل النر

ي تعرضها اآليات الكريمة -10 : الفكرة الرئيسية النر

.التعريف بالخيول وصفاتها-أ

ورة شكر هللا تعاىل دائما -ب .الحث عَل ض 

ي أنعمها هللا عَل االنسان-ت .ذكر النعم النر



-:اقرأ األيات ثم أجب عن األسئلة التي تليها 
    ﷽

اِميَةً ﴾ تَْصلَٰى نَاًرا حَ ۳﴾ َعاِملَةٌ نَاِصبَةٌ ﴿۲﴾ ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ َخاِشعَةٌ ﴿۱َهْل أَتَاَك َحِديُث اْلغَاِشيَِة ﴿

ي ِمْن ﴾ اَل يُْسِمُن َواَل يُْغنِ ٦﴾ لَْيَس لَُهْم َطعَاٌم إِالَّ ِمْن َضِريٍع ﴿٥﴾ تُْسقَٰى ِمْن َعْيٍن آنِيٍَة ﴿٤﴿

﴾ ٧ُجوعٍ ﴿

:المقصود بقوله تعاىل الغاشية -1
اسم من أسماء النار-أ

اسم من أسماء يوم القيامة-ب

اسم من أسماء الجنة-ت

-:خلق هللا تعاىل الجبال ألغراض منها -2

استقرار األرض وثباتها-أ

عيش االنسان عليها-ب

استثمارها ألغراض السياحة والتزيين-ت

ي الجنة -3
-:من سمات النعيم ف 

النعيم الذي نتنعم به في الدنيايشبه -أ

ال يزول وال يقل وال يعكر صفوه شي-ب

النعيم في اآلخرة ال عالقة له بأفعال اْلنسان في الدنيا-ت

ي الجنة ـ -4
:  من عجائب شجرة طوبى ف 

تتغير حسب فصول السنةألوانها -أ

ثمارها تتشقق فتخرج منها ثياب اهل الجنة-ب

أماكنها تتغير حسب تجمع المسلمين في الجنة -ت



ي يوم القيامة –5
:وجوه المؤمين   ف 

ذليلة ومتعبة-أ

مسودة وشاحبة-ب

ناعمة ومسرورة-ت

-( :عنر  ءانية) المقصود بقوله تعاىل -6
الحرارة والغليانشديدة -أ

موضوعة في أوان متعددة-ب

متأنية في االندفاع والنزول-ت

-: طعام أهل النار يوم القيامة هو -7
ما تشتهيه أنفسهمكل -أ

الفواكه ذات الطعم الجميل-ب

الضريع الذي يقطع األمعاء-ت

ي قوله -8
ْيِهْم بِ ) يقصد هللا تعاىل ف 

َ
ْسَت َعل

َ
-( : ُمَصْيِطر  ل

متحمال ابتعاد الناس عن اْليمان لست -أ

لست راضيا عن رفض الناس لإليمان-ب

لست متسلطا ْلجبار الناس على اْليمان-ت

) سلم ما الغرض من سؤال هللا سبحانه للرسول صَل هللا عليه و -9

(  هل أتاك حديث الغاشية
معرفة أخبار يوم القيامةإنكار -أ

تقرير معرفة أخبار يوم القيامة -ب

التشويق لمعرفة أخبار يوم القيامة-ت



-:اقرأ األيات ثم أجب عن األسئلة التي تليها 
    ﷽

ِغيَةً ﴾ اَل تَْسَمُع فِيَها الَ ۱۰﴾ فِي َجنٍَّة َعاِليٍَة ﴿۹﴾ ِلَسْعيَِها َراِضيَةٌ ﴿۸ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نَاِعَمةٌ ﴿

﴾ ۱٤﴾ َوأَْكَواٌب َمْوُضوَعةٌ ﴿۱۳﴾ فِيَها ُسُرٌر َمْرفُوَعةٌ ﴿۱۲﴾ فِيَها َعْيٌن َجاِريَةٌ ﴿۱۱﴿

﴾۱٦﴾ َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ ﴿۱٥َونََماِرُق َمْصفُوفَةٌ ﴿

:ما الذي تصفه هذه اآليات الكريمة ؟–10

عادات العرب قبل اْلسالم -أ

نعيم الجنة وأحوال المؤمنين فيها-ب

أحوال الكافرين يوم القيامة-ت

ي مبثوثة ) ما المقصود بقوله تعاىل -11 -(:وزرابى

المثمرةاألشجار -أ

األخبار الكاذبة-ب

البسط المفروشة-ت

ي ذكرتها اآليات الكريمة السابقة -12 -:ما صفة أهل الجنة النر

.ناعمة نضرة مسرورة وجوههم -أ

.يتمتعون بشباب أبدي -ب

لهم خدم يطوفون عليهم بآنية من فضة -ت



-:اقرأ األيات ثم أجب عن األسئلة التي تليها 
    ﷽

ذَا اْلبَلَِد ﴿ ذَا اْلبَلَِد ﴿۱اَل أُْقِسُم بَِهٰ ا ﴾ لَقَْد َخلَْقنَ ۳﴾ َوَواِلٍد َوَما َولََد ﴿۲﴾ َوأَْنَت ِحلٌّ بَِهٰ

ْنَساَن فِي َكبٍَد ﴿ ًدا ﴾ يَقُوُل أَْهلَْكُت َمااًل لُبَ ٥ٌد ﴿﴾ أَيَْحَسُب أَْن لَْن يَْقِدَر َعلَْيِه أَحَ ٤اْْلِ

﴾ ۹ْيِن ﴿﴾ َوِلَسانًا َوَشفَتَ ۸﴾ أَلَْم نَْجعَْل لَهُ َعْينَْيِن ﴿٧﴾ أَيَْحَسُب أَْن لَْم يََرهُ أََحٌد ﴿٦﴿

﴾۱۰َوَهَدْينَاهُ النَّْجَدْيِن ﴿

:المقصود بالبلد-1
مكة المكرمة-أ

الطائف-ب

المدينة المنورة -ت

ي كبد ) ما المقصود بقوله تعاىل -2
-(:لقد خلقنا اإلنسان ف 

هللا سبحانه خلق اْلنسان في راحة ونعيم أن -أ

أن هللا سبحانه خلق االنسان في تعب ومشقة-ب

أن هللا سبحانه خلق االنسان في سعادة وهناء-ت

: أقسم هللا تعاىل بمكة المكرمة ليؤكد عَل -3
وتجارتهاغناها -أ

منزلتها وعظمتها-ب

تاريخها وتراثها -ت

ي صَل هللا علي-4 -:ه وسلم لماذا أقسم هللا سبحانه بمكان مولد الننى
.للمسلمين أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ولد بمكة ليؤكد -أ

ليمنع عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أذى مشركي مكة وكيدهم -ب

ليظهر قدر الرسول صلى هللا عليه وسلم ومقامه الرفيع عند هللا سبحانه-ت



ْجَدْين  )المقصود بقوله تعاىل –5
(:َوَهَدْيَناُه النَّ

أن هللا سبحانه وضح لإلنسان طريقي الرفق والعنف-أ

أن هللا سبحانه وضح لإلنسان طريقي الفقر والغنى-ب

أن هللا سبحانه وضح لإلنسان طريقي الخير والشر-ت

ي تدل عَل-6  هذا أوىل الناس بالصدقة هم األيتام األقارب  اآلية النر

-:المعن  
إطعام في يوم ذي مسغبةأو -أ

أو مسكينا ذا متربة-ب

يتيما ذا مقربة -ت

 " المقصود بقوله تعاىل  -7
ْ
ا ال
َ
ذ َت ِحلٌّ ِبَه َٰ

ْ
ن
َ
ِد َوأ

َ
-" :َبل

مرتحل عن هذا البلد-أ

محب لهذا البلد-ب

مقيم بهذا البلد-ت

ي  تؤكدها  سورة البلد -8 -: ما الفكرة النر
االنسان هو من يختار طريق الخير أو طريق الشرأن -أ

أن حياة االنسان الغني سهلة في الدنيا واآلخرة-ب

أن أموال األغنياء تدفع عنهم العذاب يوم القيامة-ت

ي يقتحمها االنسان ليكون من أهل الجنة -9 من الصعوبات النر
الرقاب والصدقةعتق -أ

انفاق األموال للمفاخرة بين الناس-ب

االغترار بقوتهم ومكانتهم-ت



-:اختار اإلجابة الصحيحة 

ي يعرضها النص -1 الفكرة الرئيسية النر
ام بحسن الخلق -أ االلير 

ام بآداب الطريق-ب االلير 

ام بآداب عيادة  المريض-ج االلير 

ما الدليل عَل أن الرسول حث عَل إزالة األذى من الطريق صدقة -2

أعطوا الطريق حقه-أ

إماطة  األذى عن الطريق صدقة-ب

ي الطرقات -ج
إياكم والجلوس ف 



:عن الجلوس بالطرقات _صَل هللا عليه وسلم_نهانا الرسول لماذا -3
ألن الجلوس عَل الطرقات يؤذي الناس ويحرجهم -أ

ألن الجلوس عَل الطرقات يصعب الحديث بنر  الناس-ب

ألن الجلوس على الطرقات  يصعب الحديث على الناس-ج

م ما -4 ي الطريق به  األمر الذي ال يجب أن نلير 
:إذا اضطررنا للجلوس ف 

غض البصر عن الناس وعدم مراقبتهم فيما يفعلون-أ

عدم إعابة ما يلبسون وعدم التنصت على ما يقولون-ب

تقديم اعتذار كاف للناس عن جلوسنا في الطريق-ج

: أن( ويميط األذى عن الطريق صدقة  ) ملسو هيلع هللا ىلصالمقصود بقول الرسول ما-5
أن األذى الذي يقع في الطريق يمنع الصدقات-أ

أن الصدقات تقتصر على آداب الطريق فقط-ب

أن إبعاد األذى عن الطريق صدقة تؤجر عليها–ج 

ي ليست من فوائد االلزام بآداب الطريق ما -6 :  الفائدة النر

االلتقاء باألصدقاء في طرق آمنه ونظيفة ممهدة-أ

حفظ أنفسنا من الخطأ أو التعرض للحوادث-ب

تحقيق األمن واألمان والرفاهية لألفراد والمجتمع-ج

يعد خفض صوت الهاتف عند االستماع أو عند الرد من آداب الطريق؟لماذا -7

.ما نستمع إليه أو نتحدث به يخصك وحدك وليس غيرك ألن -أ

.ألن الناس ال يحبون االستماع إلى ما تستمع إليه أو تقوله -ب

.ألن لغة االستماع أو التكلم غير مفهومة عند بعض الناس -ت



يف يدلالمعن  الذي-8 ء إذا فعلتم)عليه الحديث الش  ي
وه أوال أدلكم عَل ش 

-:هو ( تحاببتم؟ أفشو السالم بينكم 

ض طريق الناس -أ إزالة وإماطة األذى الذي يعير

رالمنكعنوالنهي بالمعروفاألمر-ب

رد السالم على من يسلم عليك وسلم على من يقابلك-ج

ي حديثه ق ما ح-9
أعطوا فإذا أبيتم إال المجالس ف) الطريق الذي قصده الرسول ف 

:(الطريق حقها 

غض البصر عن الناس وعدم مراقبتهم فيما يفعلون-أ

رفع الصوت بالحديث في الطريق-ب

اللعب بالكرة في طريق مرور الناس-ج

-:إالم تدعو هذه اآلية( أن يغضو من أبصارهم للمؤمين   قل ) تعاىل قال -10

غض البصر -أ

كف األذى -ب

النهي  عن المنكر –ج 

ام بآداب الطريق من -11 :  فوائد االلير 
ي طرق آمنه ونظيفة-أ

االلتقاء باألصدقاء ف 

ي الحوادث-ب
حفظ أنفسنا من الخطأ والوقوع ف 

واالزعاجالفوض  انتشار -ج


