
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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                            الرحيم الرحمن هللا بسم                      السعودية العربية المملكة

 والتعليم التربية وزارة

 الرياض بمنطقة والتعليم التربية إدارة

 رابعةال الفترة مهارات تقويم اختبار                 يةاالبتدائ السعودية المدرسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 100من          الدرجة  دقيقة 45لزمن : ا الصف : خامس / : فقه المادة

 ...................................................................................................  الطالب اسم

 

 : ال األولالسؤ

 

 

 من أهم صفات اإلمام أن يحسن قراءة سورة الفاتحة                                   )           ( -1

 نفل                       )           (ال يصح اقتداء من يؤدي صالة الفرض بمن يؤدي صالة ال -2

 عليه إعادة الصالة       )           ( بال يجإذا صلى اإلمام بالناس ثم تذكر أنه كان محدثا  -3

 يقوم المسبوق لقضاء ما فاته بعد أن يسلم اإلمام التسليمة الثانية من صالته     )           ( -4

 ة فيها من بعد صالة العصر إلى غروب الشمس )          (من األوقات التي ينهى عن الصال -5

 )          (                                     ركعات         تسع هي عدد ركعات السنن الرواتب -6

 وقت صالة الوتر من صالة العشاء إلى طلوع الفجر                                     )          ( -7

 وق هو من فاتته ركعة أو أكثر من الصالة مع اإلمام                             )          (المسب -8

 )          (          المسجد أن يسمع التكبير لمن هو خارج باإلمام من شروط صحة االقتداء -9

 

 

 

 

 

 

أمام اإلجابة  ( x) أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة  )√(  ضع عالمة

 -الخاطئة فيما يلي :

 ) 
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                            الرحيم الرحمن هللا بسم                      السعودية العربية المملكة

 والتعليم التربية وزارة

 الرياض بمنطقة والتعليم التربية إدارة

 رابعةال الفترة مهارات تقويم اختبار                 يةاالبتدائ السعودية المدرسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الثاني :ال السؤ

 موقف المأموم الواحد من اإلمام : -1

 

 أن يقف المأموم الواحد عن يسار اإلمام -حد عن يمين اإلمام       بأن يقف المأموم الوا -أ

 

 موقف المأمومين من اإلمام : -2

 

 أن يقف المأمومين خلف اإلمام -أن يقف المأمومين عن يمين اإلمام        ب -أ

 

 من األوقات التي ينهى عن الصالة فيها : -3

 

 ط الشمس في السماء حتى تزولعند توس -من بعد صالة المغرب إلى العشاء     ب -أ

 

 من أنواع صالة التطوع : -4

 

 صالة الجمعة -صالة الوتر                       ب -أ     

 

 

 

 -ة مما يلي :ضع خطا تحت اإلجابة الصحيح
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                            الرحيم الرحمن هللا بسم                      السعودية العربية المملكة

 والتعليم التربية وزارة

 الرياض بمنطقة والتعليم التربية إدارة

 رابعةال الفترة مهارات تقويم اختبار                 االبتدائية السعودية المدرسة

 

 

 : ثالثالسؤال ال

  

 القائمة ) ب (  المناسب الرقم القائمة ) أ (

 مكروهة  من أولى الناس باإلمامة -1

 تقاالت الصالةالتقدم على اإلمام في ان  من شروط صحة اقتداء المأموم باإلمام -2

 صالة الكسوف  المتابعة هي : -3

 األكبر سنا  موافقة اإلمام حكمها -4

 سنة مؤكدة  صالة الوتر حكمها -5

 إذا كان داخل المسجد بشرط سماع التكبير  المسابقة هي : -6

أن يكون دخلوه في الصالة وانتقاله من ركن   من الصلوات الجائزة في أوقات النهي -7

 عقب إمامه مباشرة إلى ركن

 

 

 

 

 تمنياتي لكم بالتوفيق،،،

 معلم المادة / ماجد الخياري

 التوقيع /                                                        

 

بجوار ما يناسبها من (  أ في القائمة ) أضع الرقم المناسب 

 -القائمة ) ب ( مما يلي:
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