
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

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

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

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

https://almanahj.com/bh/4islamic1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس نور ابراهيم وعائشة هالل  اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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مديرة المدرسة: أ. عائشة هالل                                                    إعداد: أ. نور إبراهيم   

 

 مملكة البحرين                                               

 وزارة التربية و التعليم                                       

 جد حفص االبتدائية للبنينمدرسة                                   

 

 مراجعة عامة لمادة التربية اإلسالمية للصّف الرابع االبتدائيّ 

 

 س1: أجب عن األسئلة التالية:

سورة النجم؟. بما أقسم هللا عز وجل في بداية 1  

-------------------------------------------------------------------------------------------------.  

سيدنا جبريل عليه السالم على صورته الحقيقية؟. كم مرة رأى الرسول )ص( 2  

------------------------------------------------------------------------------------------------.  

. من أين بدأت رحلة اإلسراء والمعراج؟ وأين انتهت؟3  

------------------------------------------------------------------------------------------------.  

. ما الدابة التي ركبها الرسول )ص( أثناء رحلته مع جبريل؟4  

----------------------------------------------------------------------------------------------.  

. ما موقف المشركين عندما قال لهم الرسول أنه ذهب للمسجد األقصى؟5  

---------------------------------------------------------------------------------------------.  

على المسلمين أثناء رحلة اإلسراء والمعراج؟. ما الفريضة التي فرضها هللا 6  

--------------------------------------------------------------------------------------------.  

. ما الدروس المستفادة من سورة النجم؟7  

----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 س2: ضع عالمة )       ( في المكان المناسب فيما يلي:

 الحرف  مخرج الحرف
 أقصى الحلق وسط الحلق  أدنى الحلق الجوف

هـ -ء      

ي-و -أ      

خ-غ      

ح-ع      

 -------------------------------- االسم : 

 -------------------------------- الصف: 

 -------------------------------التاريخ : 



مديرة المدرسة: أ. عائشة هالل                                                    إعداد: أ. نور إبراهيم   

 

 س3: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

. مدة المسح على الخفين للشخص المسافر:1  

ساعة 48 -دساعة               -ساعة              جـ 72 -ساعة           ب 24 -أ  

. ما يلبس على القدمين من جلد ونحوه، هو:2  

غير ذلك -الحذاء             د -الجورب             جـ  -الخف          ب -أ  

. من مبطالت المسح على الخفين:3  

النية -انتهاء مدة المسح      د -يكونا ساترين للقدمين         جـ -أن يكونا طاهرين          ب -أ  

الحكمة من مشروعية المسح على الخفين:. 4  

الشتاء -السفر      د -تخفيف على المسلم من المشقة       جـ  -تدفئة القدمين            ب -أ  

. من شروط المسح على الخفين:5  

جميع ما ذكر -يكونا مانعين لنفوذ الماء    د -يكونا قويين  جـ -يلبسهما بعد وضوء كامل    ب -أ  

 س4: ما البلد الذي ذهب إليه الرسول بعدما أشد عليه إيذاء قريش بمكة؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 س5: اختار اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

  الطائف، هو ملك:الملك الذي نزل مع سيدنا جبريل لمعاقبة أهل 

 الجبال( –البحار                      -) الموت                

 :)المدينة التي ينتمي إليها الغالم الذي أحضر العنب إلى الرسول )ص 

 مصر( –نينوى                       –) البحرين              

 سالم:موقف أهل الطائف عندما وصل إليهم رسول هللا يدعوهم إلى اإل 

 قذفه صبيانهم بالحجارة (             –صدقوه   –) أمنوا به            

  :الصحابي الذي رافق الرسول )ص( إلى الطائف، هو 

 عداس ( –أبو بكر               –) زيد بن حارثة                 

 : أكمل الحديث الشريف:6س

----------------------------------------------------عن أنس بن مالك قال: قال رسول )ص(: " يسروا 
 " . متفق عليه------------------------------------------------------------------
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 س7: صل بين الكلمة في العمود األول ومعناها في العمود الثاني:

 

 

 

 

 

 ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )      ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:    : ضع عالمة )  8س

 . جاء أحكام الدين اإلسالمي سهلة وميسرة للعباد. )         (1

 التعسير. )         (. المسافر يجوز له اإلفطار في شهر رمضان، تعّد مثالا على 2

 تعالى. )       (. يصح للخطيب أن ينفر الناس من طاعة هللا 3

 . التبشير هو حمل األمل والخير للناس. )           (4

 . أوصى الرسول )ص( في الحديث على التيسير و التبشير. )                (5

 : ما الدروس المستفادة من الحديث الشريف؟9س

----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : اكتب خطوات الوضوء بالترتيب وبشكل مختصر، كما تعلمتها من الكتاب المدرسي: 10س

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : ما معنى الكلمات التالية: 11س

 ------------------------------االستنشاق:  -        ----------------------------المضمضة:  -

 ----------------------------------المسح:  -          ---------------------------االستنثار:  -

 ----------------------------------الكعبان: -             --------------------------المرفق:  -

 يسروا 

 ال تعسروا

 بشروا 

 ال تنفروا

 اذكروا ما يسر ويبث األمل في النفوس

 ال تبعدوا الناس عن الخير

 خففوا وسهلوا 

 ال تشددوا على الناس

2العمود  1العمود    


