
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/4islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/4islamic3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade4                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة النخبة النموذجية اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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(درجات5)    / -:السؤال األول 
-:ال تعالى ق
َِّك اأْلَْعلَى ))  ِّحِ اْسمَ َربِ ى ( ١)سَبِ ََّر فََهدَى ( ٢)الَِّذي َخلََق فَسَوَّ عَى الَِّذي أَْخَرَج الَْمرْ وَ (٣)َوالَِّذي قَد

َ ( ٦)سَنُقِْرئَُك فَََل تَنْسَى ( ٥)فََجعَلَهُ غُثَاًء أَْحَوى ( ٤) َّهُ يَعْل ُ إِن مُ الَْجْهَر َوَما يَْخفَى إَِّلَّ َما شَاَء اَّللَّ
ِّْكَرى (٨)نُيَِسُِّرَك ِللْيُْسَرى وَ ( ٧) َّكَُّر َمْن يَْخشَى سَ ( ٩)فَذَِكِّْر إِْن نَفَعَِت الِذ ( (( ١٠)يَذ

(درجات 3)     / -:صل بخط بين الكلمة ومعناها -أ 
المعنى  الرقم  الكلمة 

جافا يابسا سبح -1

عن صفات النقصتعالى هللا نزه األعلى-2

الذي يخضع له كل شيء  غثاء-3

(درجات5)     /  صوب ما تحته خط-ج 
....................................طلوع الشمسـ تؤدى صَلة الوتر بعد 1
…….,..........…...……ركعات10ـ عدد ركعات السنن الرواتب 2
.............................زيد بن حارثة ـ تحدث ممثَل أمام النجاشي 3
……….................……عاما 12ـ بقى المهاجرون في الحبشة4
...............................رام الكبير من األمثلة على حسن المعاملة في القول احت-5

(درجتين )    / ـ: ةنى اآلتياكتب اآلية الدالة على المعا-ب 
.ويخاف عقابه سيتعظ بالقرآن من يخشى هللا تعالى-1

....................... (.....................................................................)

.ـ وضع في كل شيء خواصه ويسره لما ينفعه 2
)............................................................................................ (

االختبار القصير للتقويم األول لمادة التربية اإلسالمية  
للفصل الدراسي الثالث للصف الرابع

وزارة التربية والتعليم 
قطاع العمليات التربوية

1نطاق  Aقطاع
ة النخبة النموذجي:  المدرسة 

Ministry of Education
School Operations Sector
Sector (A) Clustor (A) 
School : AL NOKBA MODEL SCHOOL
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:السؤال الثاني
(  درجتين )      / : أ ـ استنتج من الحديثين فضل سنن الرواتب 

:ـ  قال الرسول صلى هللا عليه وسلم 1
ُ بِِهنَّ َمْن َصلَّى اثْنَتَْي عَْشَرةَ َرْكعَةً فِي يَْوٍم َولَيْلَةٍ )  (يْت  فِي الَْجنَِّة بَ بُنَِي لَه

.......................................................................................... .
:قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -2

(وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ) 
..........................................................................................

-:ـ قرأ جعفر بن أبي طالب على ملك الحبشة سورة 2

-:ـ تؤدى سنة العصر 3

( درجات 3)    / -:اإلجابة الصحيحةحوط -ج

(  درجات 3)   / -:اكتب تحت كل صورة الصفة الدالة عليها -ب

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

-:اسم ملك الحبشة -1

النجاشي هرقلكسرى

محمدطه  مريم

َّل توجد سنة لصَلة العصر بعد الصَلة قبل الصَلة 

(درجتين )    / تخيل وصف المعوقات التي صادفت المهاجرين أثناء خط سيرهم ؟ -د
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................

ق دعائي للجميع بالنجاح والتوفي


