
 

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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 وزارة التعليم   
 تعليم بمنطقة تبوك  ال  ادارة 

 
 

اختبار مادة الفقه والسلوك  الفترة االولى للصف                                                
 الرابع االبتدائي 

 ....................... .........................................................       االسم: 

___________________________________________________________________
_________ 

 : بما يناسبه   اكملي الفراغات التاليةالسؤال االول  

 ...................... ...........................................................واجبي تجاه نعمة الماء    .1
 ينقسم الماء الى قسمين   ...............................و.............................................  .2
   ............. ..................................و........................... هي  مصادر الماء الطهور .3
 اقول عند الخروج من الخالء ....................................................  .4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )خطأ( امام العبارة الخاطئة:  عالمة (امام العبارة الصحيحة  و   ) صح  المةالسؤال الثاني  ضعي ع

 (            يتغير بالنجاسة )الماء الطهور هو الماء الذي  .1
   (       طعمه او ريحه بنجاسة  )     تغير لونه او لم  الماء النجس هو الماء الذي .2
 )            ( يجب الوضوء عن الصالة ومس المصحف والطواف  .3

 (          )    الوضوء  واإلسراف و   لماء الطهور في الغسيل يستعمل ا .4

______________________________________ 

 (   ل ال افع   -اختاري الفعل المناسب لكال من التصرفات المناسبة ب ) أفعل   السؤال الثالث:

 فيه ذكر هللا عز وجل   )..............................(   ء شيأدخل الخالء ومعي  -1

 استتر عن أنظار الناس عند قضاء الحاجة      ) ..............................(  -2

 اترك المكان نظيفا بعد قضاء الحاجة           )...............................(   -3

 قضاء الحاجة                        )................................( أتكلم أثناء   -4

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 رتبي فروض الوضوء بوضع الرقم المناسب في المكان المناسب   /السؤال الرابع 

 )   ( الترتيب بين األعضاء                                        )  ( مسح الرأس كله ومنه األذنان  

 )   ( غسل اليد ين مع المرفقين                        )   (غسل الوجه ومنه المضمضة واالستنشاق  

 )   ( غسل الرجلين مع الكعبين                                                             (   ) المواالة  

                                                                          

 

 تمنياتي لِك بالتوفيق والنجاح                                                                                                            



 وزارة التعليم   
 تعليم بمنطقة تبوك  ال  ادارة 

 
                                                                                                                                                                                                                                 

 

 اختبار مادة التوحيد الفترة االولى للصف الرابع االبتدائي                                   

 

 ..........................................................  االسم: 

 

   

 السؤال االول/ اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس بوضع عالمة)√( 

                                                              )     (  يء ومالكه وخالقه ورازقه ومدبرهالربوبية هو اإلقرار بأن هللا تعالى رب كل شتوحيد -1

 التوحيد الذي أقر به الكفار هو توحيد الربوبية.                           )     ( -2

 خل في اإلسالم.                         )     ( اإلقرار بتوحيد الربوبية وحده يد -3

 هللا خالق كل شيء فهو المستحق للعبادة وحده ال شريك له.            )     ( -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 فراغات التالية: السؤال الثاني/ أكملي ال

 الذي خلق السماوات واألرض هو...................  -1

 توحيد األلوهية هو إقرار هللا بـ............................................  -2

 توحيــــد............................................ توحيد األلوهية يسمى  -3

 من أمثلة توحيد األلوهية: الصالة و............و............و.............  -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 لثالث/ اختاري الكلمة المناسبة وضعيها في الفراغ المناسب: السؤال ا

 الشرك األكبر[  –األلوهية  –] الربوبية                       

 الكفار ينكرون توحيد..................ويقرون بتوحيد.................... -1

 . من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير هللا فقد وقع في......... ......-2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 تمنياتي لك بالتوفيق والنجاح                                                                                                        
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