
 
 

          مراجعة لالختبار الثاني                                    وزارة التربية

                      الثانيةللفترة الدراسية         اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية

  االبتدائي أ/بنين              للصف الرابع مدرسة عبد العزيز الغربللي

  -: الشريف الحدث أكمل:  األول السؤال

 وسلم ) قال رسول هللا ( صل هللا عليه -
 ال تشد الرحال إال إلى ثالثة ............................................................... ( -
- (.................................................................................................  

   -الثاني :السؤال    

  -:دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما يأتي ضع:  –أ 

هللا عزوجل عن................أصحاب بيعة العقبة الكبرى و أثابهم الجنة التي وعدهم رسول هللا  رضى -١
       ) األوس و الخزرج – األنصار  - المهاجرين(صلى هللا عليه وسلم .    

الرسول صلى هللا عليه وسلم الصديق الوفي األمين..................رضي هللا عنه ليكون رفيقه  اختار  -٢
  )         أبوبكر الصديق   -  عبدهللا بن أريقط  -  علي بن أبي طالب(     و صاحبه في الهجرة .

 – المسجد األقصى -  المسجد النبوي(   الصالة فيه أفضل من ألف صالة في أي مسجد غيره . -  ٣
  )  المسجد الحرام

  :) بعد العبارة الغير صحيحة فيما يأتي    ×)  بعد العبارة الصحيحة وعالمة (    √عالمة(  ضع  -ب

  (        )فضل الصيام عبادة ربانية ثوابها عند هللا كبير.                                           -١

  شعب اإليمان بضع و سبعون شعبة أفضلها ( كلمة التوحيد ) و آخرها إبعاد األذى عن -٢

  (       )                                     طريق الناس .                                              

                                                      (       )       .نام جعفر بن أبي طالب رضي هللا عنه في فراش الرسول صلى هللا عليه وسلم -٣

   :السؤال الثالث

   الرقم بوضع)ب( الجدول من يناسبها بما) أ( الجدول من الصحيحة العبارة صل - أ

  ب                 أ            

 صديقنا أحمد دائما يبادرنا بالسالم إذن صديقنا -١
  أحمد يتصف بخلق :

  االرشادالنصح و   

  التسامح و العفو     من حقوق األخوة في هللا : -٢

المنازعة و الخصام بين المسلمين في المجتمع  -٣
  يعطينا مجتمعا ينقصه خلق :

  حسن  
  



 
 

  

  -امأل الفراغات في الجمل اآلتية مستعينا بالكلمات المناسبة مما بين األقواس: -ب

  )   الوقت   -   المؤمنين    -  سراقه  -   اإليثار(      

 الوفاء و حسن العشرة بين األصدقاء أخالق عالية من صفات..................... -١
 العمل مع الجماعة يوفر..................و يزيد تقريب النفوس بين المسلمين . -٢
منع...................من اإلمساك بالرسول صلى هللا عليه وسلم و صاحبه رضي هللا عنه  -٣

  فرسه كلما اقترب منهما . حيث كان يسقط هو و

                         

  -السؤال الرابع :

  -: صحابيتان حضرتا بيعة العقبة الكبرىظلل الشكل الذي يحتوي علي  –أ  

  

    
  
  
  
  
  
  
   - :أكمل ما يأتي -ب
  

  -: على ماذا بايع أهل المدينة الرسول صلى هللا عليه وسلم في بيعة العقبة الكبرى

 
١ - .................................................................................. 

 
٢ - ....................................................................................  

نسيبة بنت 
كعب رضي 

  هللا عنها

خديجة بنت 
خويلد رضي 

 هللا عنها

أسماء بنت 
عمرو 

رضي هللا 
  عنها

سمية بنت 
الخياط 

رضي هللا 
 عنها


