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 بسم هللا الرحمن الرحيم
  المملكة العربية السعودية 

                                                         وزارة التربية والتعليم  * اسم الطالبــة:  
 العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان اإلدارة

 مدرسة خضراء الخلفة 
  

  الرابع اإلبتدائي( // الصف فقه والسلوكال) ادة مل لثةرتة الثاالف بارإخت  اســــــئلة                      

 السؤال األول: 
 إذا نسيت صالة أو نمت عنها حتى خرج وقتها  فماذا تفعل إذا استيقظت أو تذكرتها ؟  )  أ  (

 مما يلي :عند االختيار المناسب   ضعي عالمة     

  )      ( أصليها في أي وقت * 

  مباشرة أول ما استيقظ  أو عندما أتذكرها  بغير تأخير )       (* أصليها     

 االتية : حددي أوقات الصلوات المفروضة) ب ( 

 

 

 

 

                               ***************************** 

  السؤال الثاني:

 :اإلجابة الصحيحة من بين القوسين يأختار

 

 : اإلسالم أركانمن  (    الثاني     -) الرابع   الصالة هي الركن  

 :  (ربع صلوات   أ     -مس صلوات  خ ) نصلي في اليوم والليلة 

  مستحبة ( على الرجال القادرين في الحضر والسفر  –حكم صالة الجماعة  ) واجبة  

 (  :  بر الوالدين     أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة-   )   الصالة 

  ( : رحمتك أبوابللهم افتح لي ا -م   من فضلك العظي أسألك إنياللهم   دعاء الخروج من المسجد)  

   ة ) مبكراَ _ متأخراَ (فيجب علي أن اخرج للصال األذانإذا سمعت 

                       *************************************** 
 انتهت االسئلة                                                                     

               تمنياتي لك بالتوفيق مع                                                              

                                                                                   

 رــالفج
وقت طلوع  من

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

 طلوع إلى
........................................... 

غروب  من
........................................................

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

مغيب  إلى
........................................................

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

 ربـالمغ
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 .....................................................................................اسم الطالبة / 

 بسم هللا الرمحن الرحمي                                                                            

 (  ابتدائي رابعال)  الصف(  فقهال)  لمادة ( الثالثةالفترة )  امتحان                     

  1440 – 1439 للعام الثاني الدراسي الفصل                  
 

 

 

 
 

 اإلجابة الصحيحة من بين القواس :اختاري * 

 .نزلة الصالة من الدين أنها الركن } األول _ الثاني _ الثالث { من أركان اإلسالمم -1

 .ن ثمرات المحافظة على الصالة } مغفرة الخطايا _ نقص الحسنات _ نقص الدرجات {م -2

 .المغرب _ العشاء {ن مغيب الشفق األحمر إلى نصف الليل هو وقت صالة } الفجر _ م -3

 .كم صالة الجماعة } محرم _ مستحب _ واجب { على الرجال القادرينح -4

وقتها _  غد _ أصليها في أي وقت ألنه خرجصالة أو نمت عنها حتى خرج وقتها } أصليها مع الصالة التي تماثلها من الإذا نسيت  -5

 .ير {أصليها مباشرة أول ما استيقظ أو عندما أتذكرها بغير تأخ
 

 

 : ضعي الرقم المناسب للعمود ) أ ( بما يناسبه من العمود ) ب (* 

 

 

 

 ) ب (                            أ ( )                                           

 محرم وقد ارتكب اثما عظيما  صالة الجماعةالدليل على حكم  1

 جائز وال شيء عليه  حكم تأخير الصالة عن وقتها 2

 { كعينقوله تعالى :} وأقيموا الصالة و ءاتوا الزكاة واركعوا مع الرا  من آداب المسجد 3

 اللهم إني أسألك من فضلك  دعاء دخول المسجد 4

افتح لي ابواب اغفر لي ذنوبي وبسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا اللهم   دعاء الخروج من المسجد 5
 رحمتك

 صالة ركعتين تحية المسجد  

 

   انتهت األسئلة ..                                                                                        

 معلمة المادة / سعاد القحطاني                                                                       

 



 

 
 

 

 

 

 

 من خالل الصورة التالية  في سطر عبري : 1س

 

 

 

 

 

. 

 

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

 

 : 1س  -

 ..عددي ثمرات المحافظة على الصالة 

1) .............................................. 

2) .............................................. 

3) .............................................. 

 

 

 املبادرة إىل الصالة عند مساع األذان:  المهارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إدراك منزلة الصالة في الدين وثمرة المحافظة عليها:المهارة 



 

 

 

 

 أوقات الصلوات الخمسة  المقابلة الشكلحددي على : 1س -

 

 

 

 

 

 

 

كان محمد وجاره علي يتحدثان في الطريق فأذن المؤذن لصالة المغرب فاستأذن 

فقال له علي لماذا ال تصلى معنا في .محمد للذهاب لزيارة أحد األقارب في المستشفى 

 .ألنني في عجلة من أمري وسأصليها الحقًا : جماعة ؟ قال محمد 

 ..........ناصًحا ياجاري العزيز أال تعلم أن حكم صالة الجماعة  فتعجب علي وقال له

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من سمع : لحديث بن عباس رضي هللا عنه قال 

 ................................................النداء فلم 

 .عد إلى رشدك واستغفر ربك وبادر إلى الصالة

 

 .ي ماينقصها من خالل القصة أكمل

 

تحديد أوقات الصلوات المفروضة: المهارة   

بيان حكم صالة الجماعة : المهارة   

 الفجر
 العشاء

 

 العصر

 

 المغرب الظهر

 



 

 

 

 

مالتصرف الفقهي الصحيح في هذه المواقف ؟: 1س -  

 ولم تستيقظ إال بعد طلوع الشمس وهي لم تصلي الفجر فماذا تفعل ؟ أملنامت  (1
 

                  .............................................. 
ى أذن المغررب فمرا  نرم سمعت ليلى أذان العصرر ولننهرا اسرتمرت فري مشراهدل التلفرا   تر (2

 تأخير صالتها ؟ 

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

 
 

انص يها و انتبي لها دليالً من القرران علرى , لو نانت أختك تؤخر الصالل دائًما عن وقتها  (3
 . نم تأخير الصالل 

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

                     

 

 

اختاري من األذكار التالية أذكارالمسجد: 1س -  

قول  –قول بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا اللهم افتح لي أبواب رحمتك ) 

صبحنا وبك أمسينا اللهم بك أ –بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه   –الحمد هلل 

(  سبحان هللا العظيم -اللهم إني أسألك من فضلك -وإليه النشور   

 

 

 

الة الفائتة المبادرة إلى قضاء الص:  المهارة  

ذكر حكم تأخير الصالة عن وقتها مع الدليل: المهارة  

  عند الدخول والخروج من المسجد حفظ األذكار الشرعية  :المهارة

ذكر أركان الصالة وواجباتها مع الدليل: المهارة  



 

 

قام سلمان إلى الصالة ثم كبر تكبيرة اإلحرام ورفع يديه حذو أذنيه ثم قرأ دعاء االستفتاح 

سبحان ربي  في ركوعه ثم قرأ الفاتحة وبعدها االخالص ثم ركع قائالً هللا أكبر وقال

ورفع يديه حذو أذنيه فع من الركوع قائالً سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد العظيم ثم ر

واعتدل بعد الركوع قائالً هللا أكبر وسجد على األعضاء السبعة قائالً سبحان ربي األعلى 

 ثم أكمل صالته وسلم 

:من خالل القصة استخرجي مايلي  

 األركان الواجبات

  

  

  

  

  

 

 

:أمام العبارات التالية )  ( أو (    )ضعي عالمة : 1س  

)       ( من ترك ركن أو واجب متعمًدا بطلت صالته             -1  

)       (من ترك ركن ناسًيا أو جاهالً يسجد سجود سهو فقط       -2  

)       (من ترك واجب ناسًيا أو جاهالً يسقط عنه ويسجد للسهو  -3  

 

    

التفريق بين الركن والواجب: المهارة  



 

 

 

 

مالفرق بين الخشوع والطمأنينة: 1 س  

: .......................................الخشوع هو   

: ......................................الطمأنينة هي   

 

:أكملي الفراغ التالي : 2س-  

والنظرإلى .................................... من أسباب الخشوع في الصالة ( 1

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

...............واستنار .......... إذا حافظ المسلم على صالته ازداد ( 2  

.....................وتنهاه عن .................. ألن الصالة تأمره بـ   

 

 

    

 

 

.باب المعينة عليهفي الصالة وتطبيق األسإدراك منزلة الخشوع : المهارة  

استشعار أثار أداء الصالة في سلوك المسلم : المهارة  

 



 

 

 

 

عددي بعض اسماء سورة الفاتحة على الرسم السهمي: 1س-  

 

 

 

 

 

:أكملي الفراغ بما يناسب: 2س -  

.............و.............م هللا عليهم همالذين أنع -1  

................المغضوب عليهم هم -2  

..................الضالين هم -3  

...........................رب العالمين  -4  

...............................إياك نعبد  -5  

 

:قارني بين معنى الرحمن والرحيم - : 3س -  

..........................................الرحمن     

......................................الرحيم       

بيان فضل الفاتحة : المهارة  



 

 

 

 

 

:عددي بعض األذكار التي يستحب للمسلم أن يقولها بعد الصالة: 1س -  

1.............................................................................. )  

2.................... ).........................................................  

3...............................................................................)  

 

..............................هي أية : أية تقرأ بعد الصالة هي من أسباب دخول الجنة   

حفظ أذكارالصالة: المهارة  


