
 

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 الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/4jurisprudence2                   

* 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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 :تقن لم ي : أتقن

 
  : السؤال األول 

 
 
 
 
 

 كل شئ ................................. لأن يصير ظ من.....................إلي 
 
 
 
 
 
 تبدأ من طلوع الفجر إلي .................................... -
 
 
 
 
 
 

 ..............................................من ...............................................إلي........................
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من ..............................إلي......................................................                                                       
 

 ...............................................................من..............................................إلي
 
 

 
 
 

صالة 
 الفجر

 الظهر
        

 صالة المعرب

صالة 
العصر صالة 

 العشاء

المفروضة في اليوم و الليلة و  ذكر الصلواتالمهارة : 
 تحديد أوقاتها
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 -السؤال األول:

 
 
 
 ( ✓) ومن لم يؤخرها بعالمة(   ) ميز فيما يلي من أخر الصالة عن وقتها بعالمة -1
 صلي رجل الفجر بعد طلوع الفجر الثاني                  )          ( -
 مصير ظل الشيء مثله            )           (صلي رجل الظهر قبل  -
 صلي رجل المغرب بعد مغيب الشفق األحمر             )           ( -

    صلي رجل العشاء بعد نصف الليل بربع ساعة              )           (
 
 ا ؟ فماذا تفعل إذا استيقظت  أو تذكرته إذا نسيت صالة أو نمت عنها حتى خرج وقتها  -2

 -حدد خيار مناسب مما يلي :
 نصليها مع الصالة التي تماثلها من الغد -
 نصليها في أي وقت نشاء ألنه قد حرج وقتها -
 نصليها مباشرة أول ما نستيقظ أو أول ما نتذكرها في أي وقت -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 -:الثانيالسؤال       
           

 -اذكر دليل من القرآن علي عدم جواز تأخير الصالة: -1
 (.........................قال تعالي:).........................................................................................

 
 -حكم النوم قبل صالة العشاء والحديث بعدها مع ذكر دليل:ما -2

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

.................................................................. 
 اذكر دليل من السنة علي ضرورة قضاء الصالة الفائتة-3

.....................................................................................................(........................... 
..................................................................................................................................

........................................................................................................................) 

 بيان حكم النوم قبل صالة العشاء و الحديث بعدها 
 بيان حكم تأخير الصالة  عن وقتها مع الدليل

 بيان حكم قضاء الصالة الفائتة مع الدليل
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 -السؤال األول:
 -* اذكر دليل علي كل ركن من أركان الصالة اآلتية:

_ تكبيرة اإلحرام في أول الصالة 
............................................................................................................................(.....

..................................................................................................................................
)............................ 

قراءة الفاتحة في كل ركعة  -
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
).............................. 

الجلوس للتشهد  -
...............................................................................األخير)..........................................

..................................................................................................................................
)..................................... 

ان......................................................................................................................التسليمت
)......... 

 
 *** من أ}كان الصالة السجود علي األعضاء السبعة       )ما األعضاء السبعة ؟(

 (..................و...................................و........................................)................................و................
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -:الثانيالسؤال 

 
 -حدد موضع قراءة التشهد األول من الخيارات  التالية : -
 
 في نهاية الصالة                                                        )                             ( -
 

 )                             (    بعد الركعة األولي                                                     
 

 بعد الركعة الثانية من الصالة الثالثية والرباعية                      )                            (
 

 بعد الركعة الثالثة                                                           )                            (

 أركان الصالة مع الدليل لكل ركن ذكر-1
 تسمية األعضاء السبعة التي يجب السجود عليها-2
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............................................................................................................................(........................
.....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................)....................... 
 
 
 
 
 
 
 

.....................................................(...............................................................................................
.....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................)....... 
 
 
 
 
 
1-...................................................................................................................... 
 
2-............................................................................................................................ 
 
3-............................................................................................................................. 
 
4-.............................................................................................................................. 
 
5-......................................................................................................................... 

 اذكر التشهد األخير؟

اذكر الصالة 
 علي النبي

 ريكثمسة أخطاء اكتب خ
 فعلها في الصالة

حفظ التشهد و الصالة على النبي صلى هللا 
 عليه و سلم
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 -السؤال األول  :
 
 

    (1    ) 
 
 
 
 
 
1-.............................................................................................................................. 
 
2-............................................................................................................................ 
 
3-................................................................................................................... 
 
4-...................................................................................................................... 
 
6-........................................................................................................................... 
 
7-....................................................................................................................... 
 
8-.....................................................................................................................0 
 -( الطمأنينة هي : 2) 

 )            (                                                       عدم الخوف -
 
 )            (                     واالستقرار بقدر الذكر الواجب السكون -

 
 )            (                                                                  الخشوع -

عدد واجبات الصالة  
 ثمانية ؟ال

 ذكر واجبات الصالة   
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  توقيع ويل األمر :                                                                                                   ليس عيبا أن خنطئ و لكن العيب أن نستمر يف اخلطأ
 

   
 

 :تقن لم ي : أتقن

 
 
 

 -السؤال األول  :
 .-(  أمام العبارة الخطـأ : ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ✓ضع عالمة ) 

 )               (                                          سبحان ربي األعلى تقال في السجود -
 )               (                                    سمع هللا لمن حمده يقولها اإلمام والمأموم -
 )               (                            لك الحمد يقولها اإلمام والمأموم والمنفرد ربنا و -
 )               (                                                  رب اغفر لي تقال في الركوع -
 )             (                                    تكبيرة اإلحرام واجب من واجبات الصالة -
 )               (                                         اإلمام هو الذي يؤم الناس في الصالة -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذكر واجبات الصالة



 أوراق عمل  لقياس املهارات                                                                                                                                      
 تأكد أنك أجبت على كل األسئلة   -سرع يف اإلجابة  تال ت  -بدأ بالبسملة  ا    -استعن باهلل أوال     

 :......................................................... اسم الطالب                الفقه:  المادةاالبتدائي               عالراب الصفالصف :  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               ـــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            

  توقيع ويل األمر :                                                                                                   ليس عيبا أن خنطئ و لكن العيب أن نستمر يف اخلطأ
 

   
 

 :تقن لم ي : أتقن

 
 

 -السؤال األول  :
 

 آخر وضح ذلك ؟ يءشويختلفان في  يءيتفق الركن والواجب في ش
.................................................................................................................(.

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

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

....................................................................................................................
......................................................................................................)........ 

 
من ترك الركوع عمدا ما حكم صالته  ؟ ولماذا  -

..................................................................................................................(
....................................................................................................................

)............................................................. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -السؤال الثاني :

 .-(  أمام العبارة الخطـأ : ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ✓ضع عالمة ) 
        )           (     ان أسجدهما آخر الصالة إذا سهوت  سجود السهو سجدت -
 
                      (           )                 ذا تركه المصلي متعمدا بطلت صالته‘الركن إ -

 
              )           (            تبطل صالته  مالواجب إ ذا تركه المصلي متعمدا ل -

 
                          )           (                            يسقط  اذا تركه المصلي ناسي‘الركن إ -

 
  )           (                   يسقط ال  االواجب إ ذا تركه المصلي ناسي -
 

 بيان ما يتفق فيه الركن و الواجب وما يختلفان



 أوراق عمل  لقياس املهارات                                                                                                                                      
 تأكد أنك أجبت على كل األسئلة   -سرع يف اإلجابة  تال ت  -بدأ بالبسملة  ا    -استعن باهلل أوال     

 :......................................................... اسم الطالب                الفقه:  المادةاالبتدائي               عالراب الصفالصف :  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               ـــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            

  توقيع ويل األمر :                                                                                                   ليس عيبا أن خنطئ و لكن العيب أن نستمر يف اخلطأ
 

   
 

 :تقن لم ي : أتقن

       
 -السؤال األول  :

 -أكمل : -
 معناها الكلمة

  بسم هللا
  الرحمن
  الرحيم

  الحمد هلل
  رب العالمين

  مالك يوم الدين
  إياك نعبد

  إياك نستعين
  اهدنا

  الصراط المستقيم
  صراط الذين أنعمت عليهم

  غير المغضوب عليهم
  وال الضالين 

  آمين
 
 

توضيح معاني البسملة و معاني آيات سورة 
 الفاتحة



 أوراق عمل  لقياس املهارات                                                                                                                                      
 تأكد أنك أجبت على كل األسئلة   -سرع يف اإلجابة  تال ت  -بدأ بالبسملة  ا    -استعن باهلل أوال     

 :......................................................... اسم الطالب                الفقه:  المادةاالبتدائي               عالراب الصفالصف :  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               ـــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            

  توقيع ويل األمر :                                                                                                   ليس عيبا أن خنطئ و لكن العيب أن نستمر يف اخلطأ
 

   
 

 :تقن لم ي : أتقن

 
 

 -السؤال األول  :
 -أكمل : -

 معناها الكلمة

  التحيات هلل

  والصلوات

  والطيبات

السالم عليك أيها 
ورحمة هللا النبي 

 وبركاته

 
 

السالم علينا وعلي 
 عباد هللا الصالحين

 
 

إله  إال  ال أنأشهد 
 هللا

 

وأشهد أن محمد عبده 
 ورسوله

 
 

 بيان معني التشهد  



 أوراق عمل  لقياس املهارات                                                                                                                                      
 تأكد أنك أجبت على كل األسئلة   -سرع يف اإلجابة  تال ت  -بدأ بالبسملة  ا    -استعن باهلل أوال     

 :......................................................... اسم الطالب                الفقه:  المادةاالبتدائي               عالراب الصفالصف :  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               ـــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            

  توقيع ويل األمر :                                                                                                   ليس عيبا أن خنطئ و لكن العيب أن نستمر يف اخلطأ
 

   
 

 :تقن لم ي : أتقن

 
 -ل األول  :السؤا

 -( اذكر نص الصالة علي النبي : 1)  
.......................................................................................................(

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

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

)................................................................................................. 

 -أكمل : -( 2)  

 معناها الكلمة

  اللهم

  صل علي محمد

  ل محمدآ

  وبارك علي محمد

  حميد

  مجيد

        
 

 معني الصالة علي النبي  


