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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 هللا الرحمن الرحيم                                                                       

 

 

الدراسي الثاني لعام لقياس مهارات  مادة التوحيد للصف الرابع الفصل االختبارالتحريري الثاني 

 هـ1435

 

 

 / اكملي الفراغات التالية :  1س

 و.................أ.............  . أو............في هللا مع .......... الشرك هو جعل  -1

 

 

شرك في  –وضحي أمام كل عبارة نوع الشرك الذي يدخل فيه ) شرك في الربوبية /  2س

 :  (  شرك في االسماء والصفات –األلوهية 

 ...............................(.................) إنسان يسجد لغير هللا  -1

 (...... .......................... إنسان يعتقد بان هناك من يخلق الخلق غير هللا ) -2

 ..........(..........................إنسان يجعل صفات هللا كصفات المخلوقين )..... -3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 اذكري خطورة الشرك مع ذكر دليلين :/  3س

   1-....................................................................................................................................................... 

2-................................................................................................................................................................. 

3-.................................................................................................................................................................. 

4-................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 ) *(  تعريف الشرك مع التمثيل.

 )*( .الشرك خطورة بيان

 .الشرك خطورة على األدلة

 اسم الطالبة 

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

 

 المادة / توحيد 

 الصف / رابع 

 

 ................. *تمنياتي لكن بالتوفيق                المعلمة /
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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                                       

 

 

للصف الرابع الفصل الدراسي الثاني لعام  الفقه والسلوك لقياس مهارات  مادة  الثانياالختبارالتحريري 

 هـ1435

 

 

  عددي واجبات الصالة ؟ /  1س

 االحرام . ....... غير .............  جميع  -1

 ........في الركوع .............. قول  -2

 لإلمام والمنفرد ال المأموم .............................................. قول  -3

 قول...................لألمام والمنفرد والمأموم . -4

 قول ................في السجود . -5

 قول ...................بين السجدتين . -6

 .............................والجلوس له . -7

 .....بعد قراءة التشهد.................الصالة على ......... -8

*************************************************************************** 

 :   صلي  /  2س

 

 

                               

********************************************************************************************************************** 

 فيما يلي :  اكملي الفراغات /  3س

 من آثار الصالة على سلوك المسلم يزداد ............ويستنير.............وتقوي رغبته في ......وتقلل أو تنعدم -1

 رغبته في ................ 

**************************************************************** 

 ثالث من االسباب المعينة على الخشوع في الصالة ؟/ اذكري  4س

   1-............................................................................................................................................ 

2-........................................................................................................................................... 

3-........................................................................................................................... 

 اسم الطالبة 

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

 

 المادة / الفقه والسلوك 

 الصف / رابع 

 

 المهارات المطلوب اتقانها :  -

 .والواجب الركن بين التفريق-                                             )*(الدليل مع وواجباتها الصالة أركان ذكر

 المسلم  سلوك في الصالة أداء آثار استشعار-                عليه المعينة األسباب وتطبيق الصالة في الخشوع منزلة إدراك

 الواجب 

 الركن 

 اذا تركه المصلي ناسيا أو جاهال فأنه يجب أن يأتي به وبما بعده ويسجد للسهو 

 اذا تركه المصلي ناسيا أو جاهال فأنه يسقط  ويسجد للسهو 
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 / عددي اركان الصالة  ؟ 4س

   1-............................................................................................................................................ 

2-........................................................................................................................................... 

3-........................................................................................................................... 

  4-............................................................................................................................................ 

5-........................................................................................................................................... 

6-........................................................................................................................... 

   7-............................................................................................................................................ 

8-........................................................................................................................................... 

9-........................................................................................................................... 

   10-............................................................................................................................................ 

11-........................................................................................................................................... 

12-........................................................................................................................... 

   13-............................................................................................................................................ 

14-.......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *تمنياتي لكن بالتوفيق                المعلمة /............ 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                                       

 

 

للصف الرابع الفصل الدراسي الثاني  الحديث والسيرة لقياس مهارات  مادة  االختبارالتحريري الثاني

 هـ1435لعام 

 

 

 

 اكملي الحديث التاليأ /  /1س

 

 

 

 

 تحدثي عن راوي الحديث /ب

 اسمه .............................................................

 صفاته .................................................

 وفاته .................................................

 ؟ ي استفدتيها من الحديث السابقمالفوائد التج / 

1-..................................................................... 

2-.................................................................... 

 ني ما يلي / وضحي معد / 

 .......................  .......افشوا السالم بينكم / 

 وضحي معنى الحديث من خالل فهمك ؟ هـ / 

 اسم الطالبة

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

 

 المادة / حديث

 الصف / رابع 

 

 المهارات المطلوب اتقانها :  -

 االحاديث رواة االجالء بالصحابة التعريف -)×(                                          المقررة  األحاديث حفظ

 ×()المقررة األحاديث من الفوائد استنباط-                                 ×()االحاديث في الكلمات معاني ذكر

  الرسول استئذان وصفة االستئذان آداب إيضاح-      )*( عليه المترتب واالجر ومواضعه النبي سالم صفة معرفة

 ..( )*(ثالث االستئذان) حديث معنى توضيح-                               ..(الجنة التدخلوا) حديث معنى توضيح

وال تؤمنوا تؤمنوا ,التدخلوا الجنة حتى )  قال النبي رضي هللا عنه قال :  ابي هريرة عن 

 ...................................................................................  حتى

....................................................................... )........... almanahj.com/sa



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

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

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

 

 اكملي الفراغات التالية :

 ( حسنة . 30 – 20 – 10اجر من قال السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ) -1

السالم عليكم ورحمة هللا  –السالم عليكم  –لفظ السالم الوارد عن النبي صلى هللا عليه وسلم ) صباح الخير  -2

 وبركاته(

 بالكالم ( ولو كان صبيا . –كان النبي صلى هللا عليه وسلم يبدأ من لقيه )بالسالم  -3

 يخفض ( صوته بالسالم مالم يكن هناك نائماً. –كان النبي صلى هللا عليه وسلم ) يرفع  -4

 مره واحدة ( . –ثالث مرات  –االستئذان يكون ) مرتان  -5

 عن يمين او يسار ( الباب عند االستئذان . –) قبالة  المستأذن  يقف يسن أن  -6

 السالم عليكم أأدخل (  –السالم عليكم  –) أأدخل  أقول فإنى أحد على بالدخول أستأذنت إذا -7

 

 ؟ السالم فيها يشرع التى المواضع أبينس / 

 

 

 

 

                                

 :  ئذان ثالث.....( ت) االس  حديثاشرحي  س / من خالل فهمك للحديث

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

 اقــــلبــــي الصفـــــــحة 

 *تمنياتي لكن بالتوفيق                المعلمة /............ 
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اللهم تقبل مني هذا العمل خالصاً لوجهك 

 الكريم

 

ال اريد منكم اال دعوة بتفريج الكربه 

وصالح الذرية وان يغفر ويرحم والدي 

.. 

 

 أختكم 

 ام عبدهللا 

 هـ 1435
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