
 

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 الثاني اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/2                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة الفقه ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/2jurisprudence                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني في مادة الفقه الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/2jurisprudence1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade2                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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                            المملكة العربٌة السعودٌة                           اسم الطالبة :..............................................

                                            وزارة التعلٌم  المادة :فقه وسلوك

                                 مدرسة................... الصف : الثانً االبتدائً

 

 

 أذكر ثالثت من آداة التعبمل مع اآلخرين  

 ـ..............................................................................................................1 

 ـ..............................................................................................................2

 ..................................................................................ـ...........................3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( أمبم العببرة اخلبطئت ᵡ( أمبم العببرة الصحيحت وعالمت )√أضع عالمت )

 )             (          ـ أصاحب من ٌؤذي اآلخرٌن بلسانه وٌده .1

 )             (               ـ أركب فً حافلة المدرسة بانتظام .2

 )             (  .       ـ أهنئ أخً بمناسبة تفوقه فً دروسه 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أصل كل عبارة من العمود )أ( بماٌناسبها من العمود )ب( 

 العمود)ب(             العمود )أ(             
 أصفح عنه وال أرد علٌه عٌادة المرٌض 
 أنفعهم للناس إذا شتمنً أحد فإنً  
 من حق المسلم أحب الناس إلى هللا 

 أكمل مبيلي :

 ـ عند دخول المسجد أقول: ............................................1

 :.......................................ـ عند الخروج من المنزل أقول 2

 ـ عند دخول الخالء أقول :.......................................................3

 هـ1439/1440اختبار الفترة االولى لمادة الفقه والسلوك للفصل الدراسً األول )الفترة األولى ( للعام الدراسً اختب



 اختبر اإلجببت الصحيحت من بني األقواس  
 [ٌرحمك هللا ـــ الحمدهلل  ]           ـأقول إذا عطست 1 

 [لهم أموت وأحٌا ـــ الحمدهلل الذي أحٌانا بعد ما أماتنا والٌه النشورباسمك ال]  ـ أقول عند النوم          2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 المعٌار   
 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق  

 تطبٌق آداب المصافحة والسالم والتبسم والحدٌث
 

    
ٌحافظ على النظام وٌطبق آداب الصحبة والتعامل مع العمال ومشاركة 

 األقارب األفراح
 

    

الحرص على مساعدة المحتاجٌن والضعفاء واإلحسان الجٌران وزٌارة 
 المرضى والدعاء لهم 

 

    

الشرعٌة عند دخول المسجد والمنزل والخالء والخروج حفظ األذكار 
 منها

 

    

المحافظة على آداب العطاس والنوم , وحفظ األذكار الشرعٌة عند 
 العطاس

 

    

       
 معلمة المادة :علوة محمود السهٌمً                                                                       


