
 ) الفترة األولى (    لقياس المهارات  اختبار

  

 :......................................................... اسم الطالب                الفقهالمادة :               االبتدائي  الخامس الصف :  الصف    

 
                                              

   

 تقييم المهارة حد أدنى المهارة

  نعم معرفة أحكام األذان

  ال بيان فضل األذان

  ال يميز بين أذان الفجر وغيره

  ال ذكر سنن األذان

  نعم حفظ الدعاء المشروع بعد األذان

  ال ذكر معاني جمل األذان

 اختر اإلجابة الصحيحة وضعها في الفراغ مما يلي : 

  

 
 

   

 

 

 

 

ـ تعريف األذان  1
...................................................................................................................

........................ 
 ـ حكم األذان2

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

ـ فضل األذان :  3
...................................................................................................................

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

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

 ـ الفرق بين أذان الفجر وغيره4
...................................................................................................................

.. 

أن يكون 
 متطهرا  

ض كفاية على  رف
 رجال ال

 أن يستقبل القبلة  أن يكون قائما  

 هللا عز وجل أعظم وأكبر من كل شئ 

اإلعالم بدخول وقت  
 الصالة 

ال يسمع مدى صوت المؤذن   (:  قال :قال رسول هللا  عن أبي سعيد الخدري 

 جن وال إنس وال شئ إال شهد له يوم القيامة  

القائمة آت محمدا   اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة
 يلة والدرجة العالية من الجنةالوسيلة والفض

                                              زيادة قول : الصالة خير من النوم بعد                                     
 حي على الفالح ( في أذان الفجر -) حي على الصالة

أقبل إلى المسجد حيث  
 ينادى للصالة ألدائها
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ـ 2ـ........................................1ـ ما يسن للمؤذن : 5
 ـ...................................3....................................................

 ـ يسن بعد انتهاء األذان أن يقول الذكر المشروع وهو :6
...................................................................................................................

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

.......................................................... 
ـ معنى / هللا أكبر  7

..................................................................................................................:
..................... 

   / حي على الصالة            
................................................................:..................................................

.......... 

 

 

 

 تقييم المهارة حد أدنى  المهارة

 معرفة أهم أحكام اإلقامة 
  نعم

 يميز بين األذان واإلقامة 
  ال

 معرفة آداب المشي إلى الصالة وفضله
  نعم

 حفظ األذكار المشروعة عند الخروج من المنزل ودخول المسجد والخروج منه
  نعم

 معرفة آداب انتظار الصالة وفضله
  ال

 إيضاح مكانة الصالة وأهميتها وأثرها
  نعم

 

 

 ضع عالمة ) / ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :
                                      اإلقامة هي اإلعالم بالقيام إلى الصالة المفروضة                                                                               ـ 1

)             

                                                                                   النساء                           للصلوات الخمس واجبة على إلقامة احكم ـ 2

)             

                                              ال يوجد فرق بين األذان واإلقامة في الجمل                                                                                     ـ 3

)             
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 صل من العمود ) أ ( ما يناسبه من العمود ) ب ( فيما يلي :
 العمود ) ب ( العمود ) أ (

 بسم هللا توكلت على هللا وال حول وال قوة إال باهلل    من آداب المشي إلى الصالة     

            ذكر الخروج من المنزل    
    

  والذهاب إليها متطهرا   – الخروج إليها مبكرا 

 اللهم إني أسألك من فضلك                                                                              يقول عند دخول المسجد      

 اللهم افتح لي أبواب رحمتك                  يقول عند الخروج من المسجد

 تدعو له المالئكة                         من آداب انتظار الصالة

 أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس                        فضل انتظار الصالة             

 الركن الثاني من أركان اإلسالم    مكانة الصالة                     

 


