
 

هـ١٤ / / : التاريخ

: الصف

: اﻻﺳﻢ
























 يتﻢ.  ﻻ يتﻢ احتساب درجات على الفقرات.  ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة.  اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط

: معلﻢ المادة

. تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن



اﻻﺳﻢ :

الصف :

التاريخ ١٤ / / :هـ

 

 منزلة الصﻼة من الدين

 
بني اﻹﺳﻼم على  ............شهادة أن ﻻ  ................وأن محمدا ً  .............وإقام
 .........وإيتاء  .......وصوم  .........وحج . .................................
 
الصلوات الخمس ﻻ يمحو الله بها الخطايا.
. ..................................................................................
x
من ثمرات المحافظة على الصﻼة مغفرة الخطايا

) (

كان الرﺳول في مهنة أهله فإذا حضرت الصﻼة نام

) (

صفّي
كان يقال لبشر بن الحسن  :ال ّ

) (

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

 اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات على الفقرات  .يتﻢ
تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن .

معلﻢ المادة :



اﻻﺳﻢ :

الصف :

التاريخ ١٤ / / :هـ

 

 منزلة الصﻼة من الدين

 
عَن أبي هريرةَ  ﱠ
والصف اﻷو ِل
النداء
الناس ما ﻓي
أن رسو َل الل ِه  قا َل» :لَو يعل ُم
ِ
ِّ
ُ
َ
التهجير ﻻستبقوا إلي ِه،
يعلمون ما ﻓي
ست َهموا ،ولو
ستهموا علي ِه ﻻ ْ
ِ
ث ﱠم لم يجدوا إﻻ أن يَ ِ
َ
يعلمون ما ﻓي العتم ِة والصبحِ ﻷَتوهما ولو حبوا ً« 
ولو
 :    
النداء:

التهجير:
ُ

 .١اﻹقامة .

التبكير إلى الصﻼ ِة .
.١
ُ

 .٢اﻷذان.

ّ
مشتﻖ مﻦ الهاجرة وهي شدة الحر.
.٢

 .٣الصﻼة

هجر المعاصي .
.٣
ُ

 .٤الذِّكر.

 .٤الهجرة ُ.

يستهموا:
أن
ِ

العتمةُ:

 .١أن يجروا القرعة .

المغرب .
.١
ُ

سهام .
 .٢أن يلعبوا بال ّ

 .٢العشا ُء .

 .٣أن يتسابقوا إليه .

الفجر .
.٣
ُ

 .٤أن يشاركوا فيه.

العصر.
.٤
ُ

 اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات على الفقرات  .يتﻢ
تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن .

معلﻢ المادة :



الصف :

اﻻﺳﻢ :

التاريخ ١٤ / / :هـ

 

 أوقات الصلوات المفروضة

 
أوقات الصلوات يبدأ :
وقـــت الفجـــــر

من انتهاء وقت المغرب

وقــت الظهـــــر

من طلوع الفجر الثــاني

وقت العصــــــر

مـن زوال الشمــــــــس

وقت المغــــرب

من انتهاء وقت الظهـر

وقت العشــــــاء

من ﻏــروب الشــــمــس

 
الناس في صﻼة الفجر يتكاﺳلون عن أدائها في وقتها كلهﻢ.
. ..................................................................................
x
وقت انتهاء الفجر  :إلى نصف الليل

) (

وقت العصر إلى مغيب الشفق اﻷحمر

) (

وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله

) (

وقت العشاء إلى نصف الليل

) (

 اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات على الفقرات  .يتﻢ
تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن .

معلﻢ المادة :


 

هـ١٤ / / : التاريخ

: الصف

: اﻻﺳﻢ

 صﻼة الجماعة وقضاء الفوائت

 
..................................................................................
 
..................................................................................
 
 ..................................................................................
 
( .........  له إﻻ من.........  فلﻢ يأته فﻼ.......  ) من ﺳمع:  قال رﺳول الله
..........  إذا.........  عنها فكفارتها أن........  صﻼة أو........  ) من: قال رﺳول الله
.(
 
..............................................................................................................
. ............................................................................................................

 يتﻢ.  ﻻ يتﻢ احتساب درجات على الفقرات.  ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة.  اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط

: معلﻢ المادة

. تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن



اﻻﺳﻢ :

الصف :

التاريخ ١٤ / / :هـ

 

 آداب المسجد

 
من آداب المساجد أن أقول إذا دخلت المسجد  :باﺳﻢ  .......والصﻼة  .......على رﺳول
 .................اللهﻢ اﻏفر  .........وافتح لي  ..........رحمتك .
 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 
 
.........................................................................................................
 .........................................................................................................
x
) (

أقول إذا خرجت من المسجد  :اللهﻢ افتح لي أبواب رحمتك.

(

أقول إذا خرجت من المسجد  :اللهﻢ إني أﺳألك من فضلك.

)

إذا دخلت المجلس فإني أصنع الفوضى بين المصلين.

) (

 اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات على الفقرات  .يتﻢ
تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن .

معلﻢ المادة :



الصف :

اﻻﺳﻢ :

التاريخ ١٤ / / :هـ

 

 آداب المسجد

 
 .١رمي بقايا السواك داخل المسجد .

)

(

 .٢رفع الصوت في المسجد.

)

(

 .٣السﻼم إذا دخلت.

)

(

 .٤الصﻼة منفردًا خلف الصف.

)

(

 .٥قراءة القرآن وقت انتظار الصﻼة.

)

(

 
 .١أدخل المسجد بقدمي اليسرى.
. ..............................................................................
 .٢أصلى ثﻼث ركعات إذا دخلت المسجد قبل أن أجلس.
. ..............................................................................
 .٣رفع الصوت في المسجد .
. ..............................................................................

 اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات على الفقرات  .يتﻢ
تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن .

معلﻢ المادة :



اﻻﺳﻢ :

الصف :

التاريخ ١٤ / / :هـ

 

 أركان الصﻼة

x
التشهد اﻷول من أركان الصﻼة

) (

الصﻼة عبادة تشتمل على أفعال فقط

) (

من اﻷفعال في الصﻼة  :قراءة الفاتحة

) (

لﻸفعال واﻷقوال ثﻼثة أقسام

) (

 
تكبيرة اﻹحرام . ..................................................................................... .
الرفع من الركوع . ....................................................................................
قراءة الفاتحة . ........................................................................................
السجود على اﻷعضاء السبعة . .................................................................. .
 
أقسام اﻷقوال واﻷفعال............................................................................... .
..............................................................................................................
اﻷعضاء السبعة ........................................................................................
..............................................................................................................

 اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات على الفقرات  .يتﻢ
تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن .

معلﻢ المادة :



اﻻﺳﻢ :

الصف :

التاريخ ١٤ / / :هـ

 

 أركان الصﻼة

 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 
. ............................. .١
. ............................. .٢
. ..............................٣
. ..............................٤
 
قراءة الفاتحــــــــــــة( ) .
تكبيرة اﻹحــــــــــــرام( ) .
التـــــســـليـــــــــــــــﻢ( ) .
التشهــــد اﻷخيـــــــــر( ) .
الركــــــــــــــــــــــــوع( ) .
الجلسة بين السجدتين( ) .
السجـــــــــــــــــــــــود( ) .

 اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات على الفقرات  .يتﻢ
تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن .

معلﻢ المادة :


 

هـ١٤ / / : التاريخ

: الصف

: اﻻﺳﻢ

 واجبات الصﻼة

 
. .................................................................................. .١
. .................................................................................. .٢
. .................................................................................. .٣
. .................................................................................. .٤
 
( قول ) ﺳبحان ربي العظيﻢ في الركوع
..................................................................................
( قول )ربنا و لك الحمد
..................................................................................
. التشهد اﻷول والجلوس له
..................................................................................
 
 ..................................................................................
 
..................................................................................
 
 ..................................................................................
 
 ..................................................................................

 يتﻢ.  ﻻ يتﻢ احتساب درجات على الفقرات.  ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة.  اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط

: معلﻢ المادة

. تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن


 

هـ١٤ / / : التاريخ

: الصف

: اﻻﺳﻢ

 واجبات الصﻼة

 

 يتﻢ.  ﻻ يتﻢ احتساب درجات على الفقرات.  ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة.  اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط

: معلﻢ المادة

. تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن


 

هـ١٤ / / : التاريخ

: الصف

: اﻻﺳﻢ

 واجبات الصﻼة

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

.........................................................................................................
 .........................................................................................................
 .........................................................................................................
 
. .................................................. .١
. .................................................. .٢
. .................................................. .٣
. .................................................. .٤

 يتﻢ.  ﻻ يتﻢ احتساب درجات على الفقرات.  ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة.  اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط

: معلﻢ المادة

. تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن



الصف :

اﻻﺳﻢ :

التاريخ ١٤ / / :هـ

 

 سورة الفاتحة

 
قال رﺳول الله  ﻷبي ﺳعيد  ) ﻷعلمنك ﺳورة هي  .......السور في  .......قبل أن
تخرج من المسجد ثﻢ أخذ بيدي  ،فلما أراد أن يخرج  ......له :ألﻢ تقل  ......... :ﺳورة
هي أعظﻢ ﺳورة في القرآن  ،قال  ................. :هي السبع  .........والقرآن الذي
( ..........
 
أعوذ بالله

ذو الرحمة الواﺳعة

الشيطــان

إبليس وجنوده

الرجيـــــﻢ

ذو الرحمة الخالصة بعباده المؤمنين

الرحمـــن

المرجوم المبعد عن الله

الرحيــــﻢ

ألتجئ إلى الله

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

 اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات على الفقرات  .يتﻢ
تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن .

معلﻢ المادة :



اﻻﺳﻢ :

الصف :

 

التاريخ ١٤ / / :هـ

 سورة الفاتحة

 : 
أُحد ُد المعنى الصحي َح لـ )أعوذُ بالله(،

أُحد ُد المعنى الصحي َح لقول ِه تعالى )نَعب ُد(

ت التﱠالي ِة:
ِمن الخيارا ِ
 .١أَلجأ ُ إلى الل ِه.

ت التالي ِة:
ِم ْن الخيارا ِ
 .١نَجتهدُ.

 .٢أَقرأ ُ
كﻼم الل ِه.
َ

 .٢نَﺧﺿﻊ ونذل لله َوح َده.

 .٣أَحم ُد اللهَ.

 .٣نَسعى.

أُحد ُد المعنى الصحي َح لـ )بسم الل ِه(ِ ،من

أُحد ُد َمعنى قول ِه تعالى) :الصرا َ
ط

ت التالي ِة:
الخيارا ِ
 .١أَلجأ ُ إلى الل ِه.

ت التالي ِة:
المستقي َم(ِ ،من الخيارا ِ

 .٢أَستَ ِم ُﻊ القرآنَ .
 .٣أَبدأ ُ مستعينا ً بالل ِه.

ُ
الطريق الطوي ُل.
.١
ُ
ُ
الشاق.
الطريق
.٢
ُ
الطريق الواﺿ ُح الذي ﻻ اعوجا َج
.٣

أُحد ُد المعنى الصحيح لقول ِه تعالى:
َ
ت التالي ِة:
)
العالمين ( ِمن الخيارا ِ

فيه.
أُحد ُد ﻓيما يلي ما هو ِمن سور ِة

البشر.
َ .١جمي ُﻊ
ِ

الفاتح ِة بعﻼم ِة )  ( وما ليس منها

 .٢ك ﱡل ما سوى الل ِه فهو عال ٌم.

بعﻼم ِة ) × (:

ُ
والجن.
اﻹنس
.٣
ُ

ب عليه ْم.
ير المغﺿو ِ
َ .١ﻏ ِ
الرجيم.
الشيطان
 .٢أَعوذُ بالل ِه من
ِ
ِ
 .٣آمين.

 اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات على الفقرات  .يتﻢ
تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن .

معلﻢ المادة :



الصف :

اﻻﺳﻢ :

التاريخ ١٤ / / :هـ

 

 سورة الفاتحة

 

قال  : ﺍﻫﺪﻧَــــﺎ ﺍﻟﺼِﺮﺍﻁَ ﺍﻟﻤﺴﺘَﻘﻴﻢ {٦}ﺻﺮﺍﻁَ ﺍﻟَّﺬﻳﻦ ﺃَﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﻏَﻴﺮِ ﺍﻟﻤﻐﻀُﻮﺏِ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﻭﻟﺎَ

ﺍﻟﻀَّﺎﻟِّﻴﻦ{٧}
قسمت هذه اﻵية الناس إلى ثﻼثة أقسام ،أ َ ْذك ُُرها ،موض ًحا كل قسﻢ .
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 
العبادة ......................................................................................... :
. ...................................................................................................
اﻻﺳتعانة....................................................................................... :
. ...................................................................................................
 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
. ............................................................................................................

 اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات على الفقرات  .يتﻢ
تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن .

معلﻢ المادة :


 

هـ١٤ / / : التاريخ

: الصف

: اﻻﺳﻢ

 الذكر بعد الصﻼة

x
( )

.يستحب للمصلي بعد الصﻼة أن يحافظ على اﻷذكار

( )

.من اﻷذكار صﻼة ركعتين

( )

. أﺳتغفر الله ثﻼث ًا: من اﻷذكار قول
 
. .................................................................................. .١
. .................................................................................. .٢
. .................................................................................. .٣
 
. ً اﻷفضل لمن ﻻ يحفظ اﻷذكار أن ﻻ يقرأها أبدا
. من قام بعد الصﻼة مباشرة يجوز له ترك ورده
 
. .................................................................................. .١
. .................................................................................. .٢
. .................................................................................. .٣


 يتﻢ.  ﻻ يتﻢ احتساب درجات على الفقرات.  ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة.  اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط

: معلﻢ المادة

. تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن

