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يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات  ل ماك

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

 القناة الرسمية لموقع المناهج السعودية 
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 قناتنا على التلجرام: المناهج السعودية

: اسم الصف المطلوبلإلنضمام يكفي الضغط على   

 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 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الثانيالفصل الدراسي                                                                                           المدرسة االبتدائية الثانية والثمانون

 الزمن : نصف ساعة                                                                                                                 فقهالمادة :  

 هـ 341التاريخ :     /    /            )     (              الثالثالصف  ........                      المرحلة االبتدائية اسم الطالبة :....................

 

 المعيار  

 بيان فضل آية الكرسي ومعاني المفردات فيها

 ذكر المواضع التي يستحب فيها قراءة آية الكرسي

 الى وحده عبادة وطاعةبيان إن دعاء الله تع

 تطبيق آداب الدعاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 أجيبي عن ما يلي :  :السؤال األول 

 

 أ (   صلي الكلمة بمعناها  :

           

 معناها الكلمة

 ال يتعبه حفظهما سنة

 نعاس ال يؤوده حفظهما 

 الدائم الحياة 

  

 

 ب (  اختري اإلجابة الصحيحة :

 

  

 أعظم آية في القرآن  [    -نها  ]  أطول آية في القرآن إفضل آية الكرسي /   1       

 

 [ المدثر  –البقرة  –وردت آية الكرسي في سورة ] الفاتحة /   2      

 

 

 

  

 يتبع                                                                                  

 

     مستويات أداء الطالبة في المعيار  

     % 311لمعيار متقنة ل

     % 311إلى أقل من  % 01متقنة للمعيار من 

     % 01إلى أقل من  % 01متقنة للمعيار من 

     % 01غير متقنة للمعيار أقل من 

 ( 1)     اختبارورقة 
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 أكملي الفراغات التالية :  السؤال الثاني :

 

 ..............................و ...................التالية يسن قراءة آية الكرسي في المواضع/  1

 

 وال يدعو أحًدا غيره . ......................./ المسلم يدعو .. 2

 

 البن عباس إذا سألت فاسأل ..................... / وصية الرسول   3

 

 ............................................... و / من آداب الدعاء ............................... 4
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