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 ابتدائي  الثالث والسلوك للصف مادة الفقه معايري                        

 
 
  

  
 

 
 
 
 
 

 الصف الثالث – 2
 
 

 المعايير المادة

 تطبيق الوضوء عمليا بصورة صحيحه.* الفقه والسلوك 
 
 تطبيق صفة الصالة تطبيقا صحيحا.*
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  مهارات التعلم والتمرن على المهارات المستهدفة بتعزيز مشاركة  تنمية

 الطالبات الفاعلة وتقديم التغذية الراجعة من قبل المعلمة.

 

 

 .ظمات البصرية واألنشطة التفاعليةتقريب المعلومة من خالل المن

 

 

 

 .تعزيز المفاهيم الشرعية واستشعار أهميتها في تحقيق رضا هللا عز وجل
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إضاءات تربوية
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 اختبار قـــــبلي 
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 اسم الطالبة...................................

ابتدائي في مادة )الفقه  لثنموذج اختبار )قبلي( لطالبات الصف الثا

 والسلوك(

 

 اختاري اإلجابة الصحيحة: : السؤال األول

 هي الركن   ) األول , الثاني , الثالث (الصالة  -1

 المحافظة على الصلوات الخمس )واجب , سنة , مستحب( -2    

 أقرأ دعاء االستفتاح في الركعة ) األولى , الثانية , الثالثة( -3

 أبدأ الصالة بـ ) قراءة الفاتحة ,  دعاء االستفتاح , تكبيرة اإلحرام( -4

 الشرب  ,  النوم ( من نواقض الوضوء ) األكل ,  -5

 اجلس للتشهد الثاني بعد الركعة ) األولى  , الثانية , األخيرة ( -6

اقول سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد )في الركوع , في  -7

 السجود, بعد الرفع من الركوع.

 ينظر المصلي الى ) السقف , موضع سجوده , األشياء من حوله( -8

الصالة سورة ) النصر , الفلق .  أقرا في كل ركعة من ركعات -9

 الفاتحة (

 الحمد هلل, بسم هللا , سبحان هللا(ء ) اقول عند ابتداء الوضو -11

 
 
 
 

 /.............................اسم الطالبة
 المادة / فقة 

 الصف / ثالث ابتدائي
 اختبار قبلي

 
10 



 المملكة العربية السعودية.                                                                                  
 وزارة التعليم    

                                                                                           الشؤون التعليمية بنات  
 إدارة اإلشراف التربوي 

 العامة للتعليم بمحافظة الطائف   اإلدارة
                                                           قسم الصفوف االولية

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 الفقه الصف الثالث ابتدائي ملادة تعليمي د الأدوات تقويم الفاق         

 خرائط معرفية

 أنشطة

 رسوم توضيحية

 اختبارات
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 ابتدائي الصف ثالث
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 تحت الصورة الصحيح رتبي  أركان الصالة بوضع الرقم 

 _ المناسبة:
 

 
 

 
          
          

   
   
   
    
   
   
   
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 اسم الطالبة/.............................
 المادة / فقة 

 الصف / ثالث ابتدائي
 رسوم توضيحية
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 أكملي خريطة المفاهيم التالية بالكلمات الصحيحة                
 
 

 
 

         
          

 نواقض الوضوء

 اسم الطالبة/.............................
 المادة / فقة 

 الصف / ثالث ابتدائي
 خريطة معرفية



 المملكة العربية السعودية.                                                                                  
 وزارة التعليم    

                                                                                           الشؤون التعليمية بنات  
 إدارة اإلشراف التربوي 

 العامة للتعليم بمحافظة الطائف   اإلدارة
                                                           قسم الصفوف االولية

 

       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

    
    

           
           
           
           
           
           
           

          
          
          

 عددي الصلوات المفروضة علينا في اليوم والليلة؟

.صالة...........................................  

 صالة..............................................

 صالة............................................

 صالة............................................

 صالة........................................... 

5 

1 

2 

3 

4 

 اسم الطالبة/.............................
 المادة / فقة 

 الصف / ثالث ابتدائي
 نشاط
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مراعية الترتيب الصحيح  ترقيمها ر توضح كيفية الصالة قومي بأمامك مجموعة من الصو

    : للصالة

 اسم الطالبة/.............................
 المادة / فقة 

 الصف / ثالث ابتدائي
 رسوم توضيحية
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 س / اكملي الفراغات التالية : 

 الصالة هي الركن .......... من أركان اإلسالم . -1

 ................عدد الصلوات المفروضة علينا ........ -2

  من ثمرات المحافظة على الصالة دخول .................... -3
 
 

 س / اختاري االجابة الصحيحة  فيما يلي :
 

 حكم الصالة على المسلم      )     واجبة  ,  مستحبة , سنة ( .1
 ارتكب إثما عظيما( عليه ، ال شيء) متعمدابدون عذر من أخر الصالة عن وقتها  .2

 

 

 :/ اضع المصطلحات التالية في مكانها المناسب س

   المواالة   ،   الترتيب                        

 .................. ال يفصل بين أعضاء الوضوء فصال طويال. .1

  .ائه فال يقدم بعضها على بعضأعض .................. أن يغسل المتوضئ .2
 

 
 :/ اكمل  س
 

............. وتبارك ................. وتعالى .............   حانك اللهم و........سب
 والإله  ...............

 

 

 

 اسم الطالبة/.............................
 المادة / فقة 

 الصف / ثالث ابتدائي
 اختبار
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 أكتبي فروض الوضوء الستة مرتبة ؟ 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فروض الوضوء 

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

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

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

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

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

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

 اسم الطالبة/.............................
 المادة / فقة 

 الصف / ثالث ابتدائي
 خريطة معرفية
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 كيفية 
 الصالة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 اسم الطالبة/.............................
 المادة / فقة 

 الصف / ثالث ابتدائي
 خريطة معرفية
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 خطة معالجة الفاقد التعليمي
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  عمل أوراق

  ذهنية &  معرفية خرائط
   الفقة مادة أسئلة بنك

  الوضوء

https://drive.googl
e.com/file/d/1eicTf

-z4krGHCn5Vf3
TALbH9EXXxyXDG/
view?usp=sharing 

https://drive.googl
e.com/file/d/1KtzR
yqG2UyyXWsvuuU
ywwaTtGmHQGXr

O/view?usp=sharin
g 

https://drive.goo
gle.com/file/d/1

-KSVXK
XibubPtMlaD7iq

g6AAFxxHepLc/vi
ew?usp=sharing 

https://drive.go
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 خطة معالجة الفاقد

 االختبار البــعــدي



 المملكة العربية السعودية.                                                                                  
 وزارة التعليم    

                                                                                           الشؤون التعليمية بنات  
 إدارة اإلشراف التربوي 

 العامة للتعليم بمحافظة الطائف   اإلدارة
                                                           قسم الصفوف االولية

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابتدائي في مادة )الفقه والسلوك( لثف الثا( لطالبات الصبعدينموذج اختبار )

 

 أكملي الفراغات التالية:   السؤال األول:

من فروض الوضوء  -1

 ....................................و.......................................

من نواقض الوضوء  -2

 ....................................و......................................

 ........................اقول في الركوع ....................................وفي السجود  -3

 

  اختاري اإلجابة الصحيحة.  :السؤال الثاني

 الصالة ركن من أركان اإلسالم وهي الركن ) األول , الثاني , الثالث ( -1    

 اجلس للتشهد الثاني بعد الركعة ) األولى  , الثانية , األخيرة ( -2

 , الثانية , الثالثة(أقرأ دعاء االستفتاح في الركعة ) األولى  -3

 أبدأ الصالة بـ ) قراءة الفاتحة ,  دعاء االستفتاح , تكبيرة اإلحرام( -4

 

  السؤال الثالث:

 ما الذكر الذي يقال عند الرفع من الركوع؟ -1 

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

 السجدتين؟ماذا يقول المسلم اذا جلس بين  -2

....................................................... 
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 اسم الطالبة/.............................
 المادة / فقة 

 الصف / ثالث ابتدائي
 اختبار بعدي


