
 

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 الثالث المتوسط اضغط هنا                                             

https://almanahj.com/sa/9

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث المتوسط في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/9math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                         

           https://www.almanahj.com/sa/9math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade9                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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 السؤال األول : 
( أمام العبارة الخاطئة  ×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √ضعي عالمة ) 

 فيما يلي : 
 الصالة هي الركن األول من أركان اإلسالم   )      (/  1

 القيامة الصالة )      (/ أول ما يحاسب عليه العبد يوم  2

 بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة )       ( قال رسول الله /   3

 

 :   ارسمي دائرة حول اإلجابة الصحيحة  السؤال الثاني :
 (     تسع سنوات  –ست سنوات  –سبع سنوات )يؤمر الصبي بالصالة / 1

                  النساء والرجال ( –النساء  –تجب على ) الرجال المحافظة على صالة الجماعة  / 2

                                 (     عشرسنوات  –ست سنوات  –سبع سنوات ) ضرب الصبي على الصالةي/ 3

_________________________________________________ 
 :  لوني شروط الصالة :السؤال الثالث

  
 

                                                  

 

 
 

رقم 
 الـمعـيـار المعيار

 

111% 
01 – 
111% 

01 – 
111% 

أقل من 
01% 

     بيان مكانة الصالة وحكمها 7

      حكم صالة الجماعة في المسجد وفضلها معرفة 8

      ذكر شروط الصالة 9

 الفترة :الثانية             المادة: فقـــه     الصف : الثالث   ..........................................................االسم :

 

ى 
تو

مس
ان

إلتق
ا

 

 المجنون
 العورةستر 

 اإلسالما

 ةاستقبال القبل

 الوضوء الصغير



 

 

 ضعي خط تحت اإلجابة الصحيحة:  السؤال األول:
 عورة المرأة في الصالة : -1
 كلها عورة ماعدا وجهها وكفيها في الصالة    من السرة إلى الركبة          

 :عورة الرجل-2
 ما بين السرة والركبة                 الوجه                     جميع البدن     

_______________________________________________ 
   أمام كل عبارة لها ارتباط بصورة الكعبة √ ( عالمة )  ضعي  السؤال الثاني :

 :فيما يلي
   تقع في مكة المكرمة         )     ( -1
  قبلة المسلمين                )     ( -2

   تقع في المدينة المنورة      )     ( -3
_________________________________________________ 

 أجيبي بنعم أو ال فيما يلي :  :السؤال الثالث 
 (    ) وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس -1
 (    )   وقت الظهر من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس-2
 (    )    الليلوقت العشاء من مغيب الشفق األحمر إلى نصف -3
 

رقم 
 الـمعـيـار المعيار

 

111% 
01 – 
111% 

01 – 
111% 

أقل من 
01% 

     بيان حد عورة الرجل وحد عورة المرأة في الصالة 01

      تحديد أوقات الصلوات المفروضة. 00

      معرفة المراد بالقبلة وتحديد جهتها. 01

 الفترة :الثانية          المادة: فقــه     الصف : الثالث          ..........................................................االسم :

 

ى 
تو

مس
ان

إلتق
ا

 



_________________________________________________ 
 

  السؤال األول :
( أمام العبارة الخاطئة  ×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √ضعي عالمة ) 

                          فيما يلي : 
 )       (  ى عند دخول المسجد       أقدم رجلي اليمن -1

 )       ( قراءة القرآن في المسجد   أرفع صوتي عند -2
 )       (   أنام مبكًرا ألستيقظ لصالة الفجر      -3

_______________________________________________ 
 أكملي الفراغات التالية بما يناسب فيما يلي  :  : ثانيالسؤال ال

 اللهم .............. لي .............. رحمتك                         
                           
 اللهم ............. أسألك من .....................                      

_________________________________________________ 
 اختاري اإلجابة الصحيحة  فيما يلي  : : الثالثالسؤال 
 صالة الجماعة أفضل من صالة الفرد بـ -1

 )    ( درجة22        )   ( درجة 22     درجة )    ( 22 

 صالة الجماعة واجبة على :  -2

 الرجال )    (      النساء )   (     الرجال والنساء )    (     

_________________________________________________ 

رقم 
 الـمعـيـار المعيار

 

111% 
01 – 
111% 

01 – 
111% 

أقل من 
01% 

     توضيح أحكام وآداب دخول المساجد والبقاء فيها 01

      حفظ األذكار الشرعية عند دخول المسجد والخروج منه 01

      بيان فضل صالة الجماعة وحكمها مع الدليل 01

 الفترة :الثانية             المادة: فقه  الصف : الثالث        .......................................................االسم :

 

 أقول عند دخول المسجد 

 المسجد  خروجأقول عند 

ى 
تو

مس
ان

إلتق
ا

 

 مع تمنياتي لكن بالتوفيق والنجاح صغيراتي


