
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/4                   

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

                  https://almanahj.com/sa/4jurisprudence                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/4jurisprudence1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade4                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 المملكة العربية السعودية 

 وزارة  التعليم                                                
 ((( للفترة الثانية // الصف الرابع االبتدائي  لفقــــها) مادة   اختباراســــــئلة ))                   اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة 

 مدرسة  
 ** اسم الطالبة /

 
 ألول : السؤال ا

 ي المصطلح المناسب واكتبه أمام التعريف : ختارأ
 (  _ التيمم   ---الخف    ---) الجورب 

 ( ................................ما يلبس على الرجل من الجلد ونحوه ) -1
 .............................ما يلبس على الرجل من صوف ونحوه ) -2

 (.............................. ) هو  ر على وجه مخصوص بنيةـ مسح الوجه واليدين بتراب طهو3

                                          **************************** 
  السؤال الثاني:

 ( أمام العبارة الخاطئة :    X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )      √ضعي عالمة ) 
 ين                         )         ( يجوز المسح على الجوربين والخف -1
 من شروط المسح على الخفين أن يكونا  غير ساترين     )         (  -2
 مدة المسح للمقيم يومان                                         )         (  -3
 مدة المسح للمسافر ثالث أيام بلياليهن                        )         (  -4

 ******************************** 
 السؤال الثالث

   ، واألشياء التي ال تنقض الوضوءبوضع خط  تحتها   بين األحوال التي ينتقض فيها الوضوءي ميز
 بوضع خطين  : 

  أكل لحم اإلبل       /2  النعاس     / 1           
 

 الغنمشرب لبن /     4                                              مس الفرج باليد/    3           
   

************************************** 
 :أكمل الفراغات التالية :  الرابعالسؤال 

 .................... ..........  و . ..............................    :  تيممشروط المن  -1
 تحصل الطهارة بأمرين هما إزالة ............................. و .............................. -2
 ..........................................و .....................................من آداب لبس الحذاء  -3

                                                               ********************** 
 ادة:معلمـــــــة الم               تمنياتي لك بالتوفيق مع انتهت االسئلة                                                                     
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