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 مملكة البحرين 

 وزارة الرتبية والتعليم 

 االشراف الرتبوي إدارة  

 منوذج إجابة  االختبار  التشخيصي )الصف الرابع االبتدائي( للعام الدراسي 2021-2022م 
 

 ونصف   ساعة الزمن:                                جابة اإلمنوذج                            الرتبية اإلسالميةاملادة:  
 اآلتية:  ةلع األسئأجب عن مجي و ابهلل استعن

 
 

 

 َما أَْغنَى َعْنهُ َمالُهُ َوَما َكَسبَ  2

 تَبَّْت يََدا أَبِي لََهٍب َوتَبَّ  1

 فِي ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسدٍ  5

 بٍ ًرا ذَاَت لَهَ َسيَْصلَى نَا 3

الَةَ اْلَحَطب 4  َواْمَرأَتُهُ َحمَّ

 
 : ُهَمَزةٍ -1
      َمن يسخُر من النَّاِس بحركات يديه وعينيه-ب                     من النّاِس بكالِمه من يسخرُ -أ                     

 : الطارق -2
                         نهاراً  النَّْجُم الذي يَْظَهرُ  -ب                              ليالً  ْظَهرُ النَّْجُم الذي يَ -أ                      

 
 

 

 

1-   (        ) لخيريشكُر هللاَ تعالى على نعمِة الماِل، وينفقه في امُن المؤ .                     

2-     (      )  ملسو هيلع هللا ىلصكان أبو لهب يُحبُّ الرسول . 

3- (          )  ْدعِ. في سورة الطارق يَِصُف هللاُ تعَالى السََّماَء  بأنََّها ذاُت الصَّ

4-   (        )  َُّعلَى قُْدَرِة هللا تعالىالسََّماُء والنُُّجوُم تَُدل .                     

5- (          )  ٌالسخريةُ من النَّاِس صفةٌ حسنة. 

 

 24ً  القرآنًالكريمًوعلومًه أولاً

ً  (5-1) المسداآليات من سورة  رتِّب 1   10 . ترتيباً صحيحا

  4 بين معاني الكلمات االتية بوضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة: 2

  10 :تي يأفيما مام العبارة الخاطئة ( أ  )ة وعالمةالصحيح ةمام العبارأ (  )ضع عالمة 3
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ُ َعْنُهَما، َعِن النَّبِّيِ ِن ُعمَ َعِن ابْ  ةهِ  ..فِي  ..النار .. "َدَخلَِت اْمَرأَةٌ )م قال: صلى هللا عليه وسل َر َرِضَي َّللاَّ   ..َربََطتَْها، فَلَْم  ..رَّ

    رواه البخاري "..األَْرض..، َولَْم تََدْعَها تَأُْكُل ِمْن َخَشاِش ..تُْطِعْمَها
 

 
ةٌ -1  : ِهرَّ

                       أ- َكلبٌ                                                    ب- قِطَّةٌ 
 : َخَشاِش األَْرِض  -2

                         ِت األَْرِض نباتا -ب                                    َحَشراِت األَْرِض  -أ                      

 
1 -   (       )  َّْفِق والر  حَمِة بَِجِميعِ الَمْخلُوقَاِت.يَْدُعونَا اإِلْسالُم إِلَى الّرِ

2 -   (       )  ُْرِب الَحيََواِن َوإِيذَائِِه َوتَْعِذيبِِه. ضَ َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلصنََهى هللاُ تَعَالَى َوَرُسولُه 

3 -     (     )  يُِحسُّ باألَلَِم واإِليذَاِء َكاإِلْنَسانِ ال الَحيََواُن. 

4 -   (       ) الَِّذي يُْحِسُن ُمعَاَملَةَ الَحيَوانَاِت َويَْعتَنِي بَها لَهُ األْجُر َوالثََّواُب عْنَد هللاِ تَعَالَى. 
 

 

 18   العقيدةًاإلسالميًة ثالثًا

 

 

1-(          )  ُالمسلُم يُحبُّ هللاَ فيعبده. 

2- (         )  النار ومن عصاه دخل الجنة دخل ملسو هيلع هللا ىلصمن أطاع الرسول. 

3-   (      ) مسلِ َب الخير ألخيه المُ مسلم أن يُحِ من كمال اإليمان عند ال. 

4-   (      ) بسيطة ومحدودة لَىعَاتَ  قدرة هللا. 

5-   (      ) له ال حدودَ  واسعٌ  تَعَالَى هللا علم. 

 

ً
ا
 20ً  احلديثًالشريًف ًاثاني

4 
 .من بين القوسين بالكلمات المناسبة اآلتيالحديث الشريف في  أكمل الفراغات

ة  – تُْطِعْمَها)   8 ( األَْرض – النَّارَ  - ِهرَّ

  4 ابة الصحيحة:بوضع دائرة حول رمز اإلج بين معاني الكلمات االتية 5

  8 :تي يأفيما مام العبارة الخاطئة ( أ  )ة وعالمةالصحيح ةمام العبارأ (  )ضع عالمة 6

  10 :تي يأفيما مام العبارة الخاطئة ( أ  )ة وعالمةالصحيح ةمام العبارأ (  )ضع عالمة 7
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 : سبيلي لـ  ملسو هيلع هللا ىلص محبة هللا تعالى ورسوله  -1

     خسارة الدنيا -ج           جنة دخول ال -ب    دخول النار  -أ

 :  لمؤمنونلى: إنَّما اقال هللا تعا -2

 أعداء -ج             أصحاب -ب                        إخوة -أ  

 :  في هذا الكون من مخلوقات يدل على كل ما  -3

 عة طبيقدرة ال  -ج          قدرة هللا تعالى -ب    قدرة اإلنسان  -أ 

 : ِعْلُم هللا بشؤون اإلنسان يشملُ  -4

 كلَّ شيء  -ج                    رزقه  -ب               ُعُمَره  -أ 
 

 
 

 

 

 :  من فروض الوضوء  -1

     اإلسراُف في صّبِ الماء -ج                    الـَمْضَمَضةُ  -ب                  النيّة -أ

 :  ء من سنن الوضو -2

 االستعانةُ بمن يغسُل أعضاءه إالَّ بعذر  -ج                        َمْسُح األُذُنَْينِ  -ب                           الترتيب -أ  

 :  من مكروهات الوضوء -3

 اإلسراُف في صّبِ الماء  -ج                مسح الرأس   -ب    االْستِْنَشاق  -أ 

 :من شروط صحة الصالة -4

 اْستِْقبَاُل الِقْبلَة -ج                       االستفتاح  دعاءُ  -ب            ام تكبيَرةُ اإلحر -أ 

 :  أركان الصالةمن  -5

 . التسبيُح في الركوع -ج                قَِراَءةُ الفاتَِحة  -ب    َستُْر العَْوَرة  -أ 

 :ةسنن الصالمن  -6

لُ  -أ  ُك  -ج         َمَكان َطَهاَرةُ الِجْسِم َوالثَّْوِب َوال -ب       التشّهُد األوَّ  وعالرُّ

 

 

  8 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :  8

ًا
ا
 18   العباداًت رابع

  12 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :  9
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1-   (       ) تَِصحُّ الصَّالةُ إذَا تََرَك الُمَصلِّي َشْرًطا ِمْن ُشُروِطَها. 

2-   (       )  ِّي العَِظيم( ثالث مراتيقُوُل الُمَصلِّي في ُسُجوِده )ُسْبحاَن َرب. 

3-   (      ) في الجلوس األخير. ملسو هيلع هللا ىلصالتشهُّد ويصلِّي على النَّبّي  يقرأُ الُمصلِّي 

 

 
 

 

ا جهَر الرسوُل   -1  : ، كان موقف المشركينسالماالإلى  بالدعوة ملسو هيلع هللا ىلصلمَّ

 كذَّبوه وآذوه -ج                    ناصروه وأيَّدوه  -ب              وا دعوته تجاهل -أ

 : كان في الحبشة عندما هاجر إليها المسلمون ملك صالح يلقب بــ -2

    كسرى -ج                       النجاشي -ب       هرقل  -أ  

كة المكرمة وَمْن معه في  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا  ُحوِصر -3  :  الِحَصارُ  واستمرَّ ، ِشْعٍب ألَبي طالب في مَّ

 سنين  خمسَ  -ج                    سنين  أربعَ  -ب                  ثالَث سنين  -أ 

 : هي زوجته ملسو هيلع هللا ىلص عّمِ رسول هللا  أَبِي َطاِلب َوفَاةبعد  الُحْزن عامفي أمُّ المؤمنين التي تُُوفِّيَْت   -4

 حفصة  -ج                            شة عائ -ب                                   ة خديج  -أ 
 

 
 

 

 

 

1-   (       )  ِيتََكلَُّم َسعيٌد بَِصْوٍت عاٍل مع ُمعَلِِّمه. 

2-   (      ) وبركاتهُ ورحمةُ هللاِ  المسلُم يُحيِّي غيره بقوله: السالُم عليكم .. 

3-   (      ) ثني قبل أن يُكِمَل حديثه  .أُقاِطُع من يُحّدِ

4-   (      )  ٍأَْمِشي في الطَّريِق بُهدوٍء َوَوقَار. 

 

 

  6 :تي يأفيما مام العبارة الخاطئة ( أ  )ة وعالمةالصحيح ةمام العبارأ (  )ضع عالمة 10

ًا
ا
 8ً  السريةًالنبويًةخامس

  8 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :  11

ً
ا
 12ً  األخالقًوالتهذيًب ًاسادس

  8 مما يلي:  الخاطئ سلوكمام ال( أ  )وعالمة الصحيح سلوكمام الأ (  )ضع عالمة 12
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ْفِق بالَحيََواِن واإِلْحَساِن إِلَْيهِ   من-1  : َمَظاِهِر الّرِ
 

 َضْربِِه َوَحْبِسهِ  -ج              ُمعَالََجتُهُ عْنَد الَمَرِض واإِلَصابَةِ   -ب         من الطعام والشراب   ه  حرمان -أ
 

 : لتزُم أن يكوَن في حديثه المسلُم ي -2
 ا صادقً  -ج                                                 كاذبًا  -ب                                             ساخًرا  -أ    

 
 

 موذج اإلجابة ى ن هانت
 والنجاح  مع خالص الدعاء لكم بالتوفيق 

 

  4 ا يأتي : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيم 13


