
 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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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                      المملكة العربية السعودية                    

  30رجة :        من   الد                        وزارة التربية والتعليم                                                                                     

 إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض                                                           

 حرير الفصل الدراسي الثاني لمادة الفقهاختبار ت              المدرسة السعودية االبتدائية                

  

 : .................................................. الصف............................................................... ................... اسم الطالب : 

 

   ال األول :السؤ

 

 

 (        )                الصباح والمساء من األوقات التي يسن فيها قراءة آية الكرسي -1

 صلى هللا عليه وسلم                         )        ( نبيالصالة على الداب الدعاء من آ -2

 (     )                                                     كبار السن احتراممن آداب المزاح  -3

 (  )                                                         التفسيح للداخلمن آداب المجلس  -4

 (   )                                                        الصدقمن آداب الكالم  -5

 (  )                                                        النظافةمن آداب اللباس  -6

 (  )           المحافظة على صالة الجماعة في المسجدعلى المسلم  يجب -7

 (   )        بركة في الطعامحصول ال عدممن فوائد االجتماع على الطعام  -8

 

 

 :  ثانيالسؤال ال

 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

8 

أمام  x)( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ضع عالمة )

 -العبارة الخاطئة فيما يلي :

 

  ما هو دعاء اإلستيقاظ من النوم ؟
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     : ثالثالسؤال ال

 

 فضل آية الكرسي : -1

 أنها أعظم آية في القرآن -ة في القرآن                                ب أنها أطول آي -أ

 

 من األوقات التي يسن فيها قراءة آية الكرسي : -2

 عند األكل -بعد الصلوات المكتوبة                                  ب  -أ

 

 من أداب الدعاء : -3

 عدم الكذب          –حضور القلب                                            ب  -أ

                                  

 من آداب المزاح :  -4

 الصدق –ال أمزح في أمور الدين                                 ب  -أ

 

 من آداب المجلس : -5

 عدم اإلنصات  -ب                                 قول السالم عند الدخول -أ

 

 -من آداب الكالم: -6

 تجنب اللباس المحرم -تجنب الكالم المحرم                           ب  -أ

 

 -من آداب اللباس: -ب

 الصالة على النبي -الحذر من االسراف.                            ب -أ

 

 -من البرنامج اليومي للمسلم: -ت

 النوم واالستيقاظ مبكرا                              -ب                                          التيامن -أ
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 -ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 
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 :  رابعالسؤال ال

 

 القائمة ) ب ( القائمة ) أ (

 ال يتعبه حفظهما             ِسنَة  

 نعاس             ال يؤده حفظهما

 عند النوم             من األوقات التي يسن قراءة آية الكرسي بها هي

 أال أستهزئ بغيري وال أؤذيه             من آداب المزاح

 تكرار الدعاء واإللحاح فيه             من آداب الدعاء

 المحافظة على كفارة المجلس             من آداب المجلس

 الذكر و الكالم الطيب             من آداب الكالم

 اءة القرآن العظيمالمواظبة على قر             من آداب اللباس

 تجنب المالبسة المحرمة و الحذر من اإلسبال             من البرنامج اليومي للمسلم

 

 

 

 

 متنيايت لكم ابلتوفيق ،،،                                                

                                                         

                                                                                                                                                  معلم املادة / ماجد اخلّياري                                                         
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 -صل من القائمة ) أ ( ما يناسبها من القائمة ) ب ( :
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