


 

 

 

 

 ػؼهؾة اختبار مادة/ الأسئ

 الدور االول  -الػصل الدراسي األول 

 هـــ 1441لؾعام الدراسي 

رقم 

 السمال

 الدرجة الؿستحؼة
 اسم الؿراجع اسم الؿصحح

 كتابة   رقؿًا

     األول

     الثاين

     الثالث

 ....... ....... ....... ..... .................................................................................اسم الطالب: 
     الرابع /الرابع االبتدائي الصف:

     الخامس فؼه الؿادة:  رقم الجؾوس:

     السادس الزمن : ساعة وكصف /              القوم والتاريخ

ا رجة الؽؾقة الد  رقؿ 
 

 كتابة
 

   الؿجؿوع  
  

 ثالثون درجة 03  

  

 4من  1صفحة 
 

 

 

  ولدي الطالب وفقك اهلل استعن باهلل ثم ابدأ اإلجابة 

             :أجب عن جؿقع األسئؾة التالقة يف كػس الورقة وورقة التظؾقل  

 : اختر اإلجابة الصحقحة يف كل مؿا يلتي وظؾؾفا يف الؿؽان الؿخصص لؾتظؾقل:ألولالسمال ا

 درجة( 57.5)كل فؼرة موضوعقة                                                                                                                                                                                                     

 

15 

 

 :مقدار الماء الذي كان ٌتوضأ به النبً صلى هللا علٌه وسلم: (1

 ثالثة أمداد د  صاع ج  صاع ومد ب  مد أ

 :ذي ال الماء الطهور هو الماء :( 2

 بالـجاسة تغقر  د  تغقر لوكه ج  تغقر صعؿه ب  لم يتغقر بالـجاسة أ

 ...... التطهربه:الماء النجس:(3

 مباح د  يجوز ج  يصح ب  اليجوز أ

 :: ٌجب الوضوء قبل(4

 دعاءال د  ذكر اهلل ج  الطواف ب  الـوم أ

 :: النٌة محلها(5

 الؾسان د  الؼؾب ج  العقن ب  السؿع أ

 :لترتٌب بٌن األ عضاء فً الوضوءا(:6

 مستحب د  واجب ج  غقر واجب ب  مؽروه أ

 : ٌشرع أن ٌقول المؤمن )اللهم اجعلنً من التوابٌن واجعلنً من المتطهرٌن( بعد:(7

 الصالة د  الطواف ج  قراءة الؼرآن ب  الوضوء أ
  



 

 4من  2صفحة 
 

 

 هل وضوئه: ,مباشرة توضأخالد فبدأ بغسل وجهه ثم مسح رأسه : (8

 مستحب د  جائز ج  غقر صحقح ب  حقحص أ

 :(..... ) أكل لحم: ءومن نواقض الوض: (9

 الدجاج د  بلاإل ج  الغـم ب  البؼر أ

 :طهارة الماء من: (11

 مستحبات الوضوء د  آداب الوضوء ج  فضائل الوضوء ب  شروط الوضوء أ

 و:ه(؛  ٌلبس على الرجل من جلد ونحوه ما): (11

 الصوف د  الجورب ج  خفال ب  الخف و الجورب أ

 :: من مبطالت المسح على الخف والجورب(11

 الـوم د  الخارج من السبقؾقن ج  التخدير الؽامل ب  إكتفاء الؿدة أ

 :: مدة المسح للمسافر (11
 يومان د  يوم فؼط ج  سبعة أيام ب  ثالثة أيام بؾقالقفا أ

 :عند دخول وقت الصالةالوضوء :  (14

 غقر جائز د  محرم ج  واجب ب  مؽروه أ

 :ان ٌكونأشروط المسح على الخف والجورب من :  (15

 ؿسح يف الوضوءال د  غقر ساترين لؾؽعبقن ج  متسخقن ب  غقر صاهرين أ

 فً أمور منها: ,ٌسن الوضوء: (16

 الصالة و الدعاء د  مس الؿصحف و الدعاء ج  الدعاء و ذكر اهلل ب  الصالة و ذكر اهلل  أ

 :المسح على الخفٌن  (17

 محرم د  مؽروه ج  جائز ب  غقرجائز أ

 :وقت صالة الفجر  ولٌس معه ماءعلٌه ودخل  سافر محمد  :(18
 يتوضل ويصؾي د  يتقؿم ويصؾي ج  ال يتقؿم ب  تسؼط عـه الصالة أ

 :حكم التٌمم :(19

 جائز د  غقر جائز ج  محرم ب  مؽروه أ

 :وطمن شر(؛ طهارة التراب )(:  11

 التقؿم د  الؿسح عؾى الخػقن ج  آداب الوضوء ب  الوضوء أ

 



 

 4من  3صفحة 
  

 

 

 أمام العبارة الخاطئة  :)×( ( أمام العبارة الصحقحة و عالمة √السمال الثاين : عزيزي الطالب ضع عالمة)
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  م

 العبارة

 العببرة -أ

 الصحيحت

 ص

 العببرة-ة

 الخبطئت

 خ

هو الؿاء الذي لم يتغقر بـجاسة.  :الؿاء الـجس 21  

 

 إذا توضل الؿممن أسرف يف الؿاء:

 إذا توضل الؿممن أسرف يف الؿاء:

 خ 

 خ  ال يستحب لؾؿممن أن يؽون عؾى وضوء دائؿا. 22

  ص ال أتؽؾم أثـاء قضاء الحاجة. 23

  ص أمسح ظاهر الخف وال أمسح أسػؾه. 24

  ص ستعؿال الؿاء.إ اليصح التقؿم عـد الؼدرة عؾى 25

  ص ذا لبس حذائه يبدأ برجؾه القؿـى.: امن آداب لبس الحذاء  26

  ص              من الصوف والؼطن وكحوهؿا.: هو مايؾبس عؾى الرجل الجورب 27

 خ  )غػراكك(. :يؼول الؿممن عـد دخول الخالء 28

 خ  عؾى الخف ثالث مرات.أن يؿسح الؿممن  :من السـة 29

  ص التقسقر عؾى الؿصؾقن. :الحؽؿة من مشروعقة الؿسح عؾى الخػقن 33

  ص والٌبطل الوضوء بتركها٬سـن الوضوء: هي التي يثاب فاعؾفا 31

  ص تحصل الطفارة بلمرين. 32

 

 :أجب عؿا يؾي السمال الثالث :
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 ؟فروض الوضوءأربعة من  ذكراأ: 

 غسل الوجه ومـه الؿضؿضة واالستـشاق77_1

 غسل القدين مع الؿرفؼقن7_2

 مسح الرأس كؾه ومـه األذكان7_3

 7غسل الرجؾقن مع الؽعبقن77_4



 

 4من  4صفحة 
 

 

 ء؟من سـن الوضواثـقن ذكراب: 

 777777777777777777777777777777777777السواك7_1

 7777777777777777777777777777777777777لتقامنا7_2

 

 :أجب عؿا يؾي :رابعالسمال ال

 )كل فؼرة مؼالقة  كصف درجة(                                                                                                                                                                                                    
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 ؟آداب قضاء الحاجة ذكر أربعة من اأ: 

 ال أتؽؾم اثـاء قضاء الحاجة7 _1

 7أسترت عن األكظار _2

 ال أصقل الؿؽث عـد قضاء الحاجة  _3

 ال أستؼبل الؼبؾة وال أستدبرها  _4

 ؟الت التقؿم اثـقن من مبطاذكر ب: 

 وجود الؿاء _1

 إذاحصل كاقض من كواقض الوضوء_2

 

 تؿت األسئؾة7777 مع تؿـقايت لؽم بالتوفقق والسداد



 

 
  

 اختبارأسئلة 
 األول الدور: األولالفصل الدراسي 

 هـ1441للعام الدراسي: 
 

رقم 
 السؤال

اسم  الدرجة المستحقة
 ةالمصحح

 ةاسم المراجع
 كتابة   رقما  

     األول

     الثاني

     الثالث

     الرابع بتدائياإل الرابعالصف: ..........................................................................................:ةاسم الطالب

   الخامس الفقهاملادة:  رقم اجللوس:
  

   السادس الزمن :ساعة ونصف هـ/   /   اليوم والتاريخ
  

 رقًما الدرجة الكلية 
 

 كتابة

 

 
 درجة ثالثون

   المجموع  

  

00 

  

 4من  1صفحة 
 

 

 

 اإلجلبةا ا ا لا هلا  ما ابئي ينيوفقكا هللاا استعا ةا اطالط ابنيت
 

 درجة ( 5775كل فؼرة )     فا يف الؿؽان الؿـاسب:قاإلجابة الصحقحة مؿا يؾي: وضؾؾ يرالسمال األول: اختا

 تجاه كعؿة الؿاءواجبـا ــ  1

 بهالؾعب  د  عدم اإلسراف  ج  التبذير    ب  اإلسراف  أ

 -:الذي لم يتغقر بالـجاسة , تعريف الؿاء   –2

 -اء الذي تغقر صعؿه أو لوكه أو ريحه بـجاسة ,سواء أكان الؿاء قؾقالً أم كثقرًا تعريف:الؿ  –3

 ماء البحر د  الؿاء الطاهر ج  الؿاء الـجس ب  الؿاء الطفور  أ

 الؿاء الدائم الذي اليجري هو   – 4

 الؿطر د  الؿاء الراكد ج  البحر ب  الـفر  أ

 من أمثؾة الؿاءالـجس  – 5

 مقاه األمطار د  مقاه األهنار ج  مقاه البحار ب  مقاه الؿجاري  أ

 ن أداب قضاء الحاجةم -6

 د  الأغسل يدي بالصابون ج  أتؽؾم أثـاء قضاء الحاجة ب  أترك الؿؽان كظقػا أ
أقدم رجؾي القؿـى 

 بالدخول لؾخالء

 فروض الوضوء هي   – 7

 هي التي يثاب فاطؾفا واليبطل الوضوء بتركفا   -8

 

 الوضوء د  الؿاء الـجس  ج  التقؿم ب  الؿاء الطفور أ

 أداب الوضوء د  كواقض الوضوء ج  أركاكه التي اليصح إال هبا ب  سـن الوضوء أ

 التقؿم د  فروض الوضوء ج  سـن الوضوء ب  كواقض الوضوء أ

1
(ا ا ا 

أا 
ا 5

لت
درج

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا 
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 4من  2صفحة 
 

 من سـن الوضوء ـــ  9

 أعواد األسـان د  معجون األسـان ج  الؿـديل ب  السواك أ

 من فوائد السواك الؿحافظة طؾى صحة   – 15

 الرأس د  القد ج  الوجه  ب   األسـان أ

 معـى التقامن   – 11

 غسل الرجل القسرى د  مسح الرأس ج    غسل القد القؿـى ب  غسل القد القسرى  أ

 أقول بعد الوضوء   – 12

 استغػراهلل د  الحؿدهلل  ج  الؾفم اجعؾـي من التوابقن  ب  سبحان اهلل أ

 من شروط الوضوء   – 13

 غسل القدين د  الؿواالة ج  الرتتقب ب  الـقة أ

 التؾػظ بالـقة  – 14

 مؽروه د  بدعة ج  سـة ب  واجب أ

 من سـن الوضوء   – 15

 أ
الغسؾة الثاكقة والثالثة 

 لؾقدين
 مسح الرأس د  الؿواالة ج  ةالؿضؿض ب 

 من سـن الوضوء أن أقول طـد بداية الوضوء -16

 من فروض الوضوء مسح الرأس كؾه ومـه األذكانــ   17

 مرات4 د  مرات3 ج  مرتان ب  مرة واحدة أ

 من فروض الوضوء أن أغسل يدي مع  – 18

 ن أمثؾة الؿاءالطفورم  – 19

 أ
ماء فقه عصقر كثقر 

 وأصبح عصقراً 
 ج  مقاه البحار ب 

ماء سؼطت فقه دجاجة 

 فؿاتت
 د 

ماء فقه شاي كثقر واصبح 

 شاي

 صريؼة الؿسح طؾى الخػقن يؿسح  طؾى  – 25

 أسػل الجورب د  ظاهر الخف وأسػؾه ج  أسػل الخف ب  ظاهر الخف أ

 

 

 

 الإله إال اهلل د  اهلل أكرب ج  الحؿدهلل ب  بسم اهلل أ

 الرأس د  الؽتػقن ج  الؿرفؼقن ب  الؽعبقن أ



 

 4من  3صفحة 
 

 

           ( أمام العبارة الخاصئة فقؿا يؾي:( أمام العبارة الصحقحة , وطالمة )طالمة ) يالسمال الثاين:ضع

                                                                                                                                                                                                                                

 درجة ( 5775) كل فؼرة 

 

 صحقحةال العبارة -أ العبارة م

  ص

 خاصئةال العبارة-ب

 خ

  صح    من شروط الؿسح طؾى الخف والجورب أن يؽوكا صاهرين 21

 خطل  الجورب هو مايؾبس طؾى الرجل من جؾد وكحوه 22

  صح مدة الؿسح لؾؿؼقم يوم ولقؾة 23

  صح الؿريض ومن به جروح يجوز له التقؿم  24

  صح الحؽؿة من مشروطقة الؿسح طؾى الخف,التقسقر طؾى الـاس 25

 خطل  أداب لبس الحذاءأن يؿشي بـعل واحدة من 26

 خطل  يشرع التقؿم مع وجود الؿاء 27

  صح من شروط التقؿم , الـقة 28

  صح من صػة التقؿم أن يضرب التراب بقديه  29

  صح تبدأ مدة الؿسح طؾى الخػقن من أول مسح بعد الحدث 35

 خطل  مدة الؿسح لؾؿسافر يوم ولقؾة  31

  صح يجب الوضوء طـد الصالة  32
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 4من  4صفحة 
 

 

  (درجةـصف ب مؼالقة )كل فؼرة    :طن مايؾي أجقبي السمال الثالث : 

 

                            

 الطفور من الؿاءكحصل طؾى  _أ

     رمطاألا-1

 لبحارا-2

 ألكفارا-3

 العقون-4

 

 يجب الوضوء لعبادات مـفا _ب

 لصالةا-1

 مس الؿصحف -2 

 

 درجة(ـصف )كل فؼرة مؼالقة ب :   يؾي أجقبي طن ما السمال الرابع  : 

 

 من فروض الوضوء – أ

 مـه الؿضؿضه واإلستـشاقو  غسل الوجه-1

 مع الؿرفؼقنسل القدين غ-2

 مع الؽعبقن  سل الرجؾقنغ-3

 مسح الرأس واألذكان-4

 يبطل الؿسح طؾى الخف أو الجورب بلحد أمرين هؿا  -ب

 كتفاء مدة الؿسحا -1

 خؾع الخف أو الجورب-2

 تؿت األسئؾة7777 مع تؿـقاتي لؽم بالتوفقق والسداد                                                  

 معؾؿة الؿادة/ مالك محؿد                                                                                              
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