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 اسئلة شاملة لمــادة الفقـه والسلوك الفصل الدراسي الثاني

 الوحــــدة السادســـــة -  ) الزكـــاة (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 س1/ لكل فقرة مما يلي أربعة إجابات واحدة فقط منها صحيحة: 

 : ركن من أركان مكانة الزكاة  1

  الحج  ( د)  اإلحسان  ( جـ)  سالم إلا( ب)  اإليمان  ( أ)

2 
 :  الحكمة من مشروعية الزكاة  

 الصبر( د)                تطهيرا للنفس ( جـ)  اإلسراف( ب) البخل( أ)

3 
 : الزكاة  حكم

  كفاية فرض )د(                   مؤكدة سنة  )جـ(                سنة  )ب(         واجبة )أ(

4 
 :   من منع الزكاة بخال من غير جحد لوجوبها 

أثم وتؤخذ منه ويعاقبه ( أ)

 الحاكم

 )د( ال شيء عليه  تؤخذ منه وال يعاقبه الحاكم ( جـ) غير أثم ( ب)

5 
 :  من شروط  وجوب الزكاة 

 العقل( د)   البلوغ ( جـ)   ملك النصاب ( ب)  مضي سنتان على المال ( أ)

6 
 :  بهيمة األنعام  من 

 )د( السمك الحمام( جـ)        الخيل ( ب) اإلبل( أ)

7 
 :   في الزكاة وجوب شروط من العام أكثر العشب ترعى أن 

 بهيمة األنعام ( د)  الذهب والفضة ( جـ)  الحبوب والثمار ( ب) عروض التجارة ( أ)

8 
 :   ومنها الحبوب األرض من الخارج أنواع من

 الفواكه ( د)      الزبيب ( جـ)     التمر ( ب)     األرز ( أ)

9 
 :  أن يشتد الحب ويقوى من شروط وجوب الزكاة في 

 
 بهيمة األنعام  ( د)  الذهب والفضة ( جـ) الحبوب والثمار ( ب) عروض التجار( أ)

 : في الذهب والفضة واألوراق النقدية  من شروط  وجوب الزكاة  11

 العقل( د)   البلوغ ( جـ)  اإلسالم  ( ب)  مضي سنتان على المال ( أ)

 : الذهب والفضة واألوراق النقدية  المقدار الواجب في زكاة  11

 ثلث العشر ( د) عشر ( جـ)  نصف العشر ( ب) ربع العشر ( أ)

12 
 :   األموال المعدة للبيع والشراء من أجل الربح هي 

 الذهب والفضة( د)  الحبوب والثمار ( جـ)  بهيمة األنعام ( ب) عروض التجارة ( أ)

13 
 :   في الزكاة وجوب شروط من أن يقصد بالبيع والشراء التجارة وحصول الربح 

 بهيمة األنعام  ( د)  الذهب والفضة ( جـ)   ار الحبوب والثم( ب) عروض التجارة ( أ)
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14 
 :  )عند حصاد الزرع وجني الثمار ( وقت إخراج زكاة 

 الذهب والفضة ( د)  الحبوب والثمار ( جـ)  بهيمة األنعام( ب)  عروض التجارة ( أ)

 :  حكم إخراج الزكاة إذا حل وقت وجوبها 15

  كفاية فرض ( )د  مؤكدة سنة )جـ( سنة  )ب( )أ(واجب

16 

 : من أداب الزكاة 

إخراج الزكاة قاصدا  ( )ب المن بالزكاة   ( )أ

 بها رضا الله تعالى 

 التكبر على الفقراء ( )د  دفعها لغير مستحقيها (ـ)ج

 : من أهل الزكاة  17

 األقارب ( )د        الجيران  )جـ(  األغنياء   ب( )   الغارمون    ( )أ

18 
 :مثل  بها الزكاة ومقدار التجارة عروض نصاب

 بهيمة األنعام( د)  الذهب والفضة ( جـ)   الحبوب والثمار .( ب) عروض التجارة .( أ)

19 
 الزكاة هي الركن ..................من أركان اإلسالم :

 لرابعا )د(  )جـ( الثالث                       الثاني                   )ب(               األول )أ(

21 
 التي تجب فيه الزكاة : من األرض من أنواع الخارج

 )د( العنب )جـ( البطاطس                    )ب( الخيار                  الذرة              )أ(

 

 العمود الثاني :صلي العمود األول بما يناسبه من /  2س

 

 

 العمود الثاني  العمود األول

 هم الذين ال يجدون ما يكفيهم  .) أ(   ( العاملون على الزكاة  .1) 

 )ب(  الذين عليهم ديون ال يستطيعون سدادها .  ( الرقاب  .2) 

 )جـ( المسافر الذي نفذ ما معه   .  ( الغارمون  .3) 

 العبيد والمكاتبين . ) د( إعتاق  ( في سبيل الله   .4) 

 )هـ(  أشد حاجة من المسكين   .  . (  ابن السبيل 5) 

 الذين يقومون بجمع الزكاة   . ()و  

 )ز( الجهاد في سبيل الله  .  

 الرؤساء المطاوعون في أقوامهم . )ح(  

 )ط( األغنياء  .  

 )ي( الجيران واألقارب  .  
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 : التالية الفراغات أكملي( 3س

 ............  ...................مكانة الزكاة .................  -1

  ............................الحكمة من مشروعية الزكاة ................................... -2

 ......................................الزكاة ........... حكم -3

 .............................................جحد لوجوبها ........ غيرحكم من منع الزكاة بخال من  -4

 .................................و.............................و........................  وجوب الزكاة  شروط -5

 .............................................و.............................  من األموال التي تجب بها الزكاة  -6

 ....................................و..........................و......................  المراد ببهيمة األنعام  -7

 ...................................و.............................  وجوب الزكاة بهيمة األنعام  شروط من -8

 ....................................و................................  أنواع الخارج من األرض  من -9

 ..........................و............................. وجوب الزكاة في الخارج من األرض شروط من -11

 ..........................و........................الذهب والفضة واألوراق النقدية  في الزكاة وجوب شروط من -11

 ......................................   الذهب والفضة واألوراق النقدية  في المقدار الواجب في زكاة  -12

 .....................................................عروض التجارة هي ....................................  -13

 ............................  و............................  وجوب الزكاة في عروض التجارة   شروط من  -14

 .........................................................وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار ................. -15

 ...........................و..................................................من أداب إخراج الزكاة  .... - 16

 .............و.........................و......................و....................من أهل الزكاة ............. -17

................................بـ.....أن ترعى العشب أكثر العام تسمى  -18  
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 س4/ أرشدي كالً من  على ما ينبغي فعله في الحاالت التالية : 

 

/ يملك محمد معرض للسيارات ومضى عليه الحول فما ينبغي عليه فعله ؟ 1  

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

 

من األبل  ومضى عليها الحول فما ينبغي عليه فعله ؟ 5يملك عبدالله / 2  

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

. 

 

. 

 

  

 

 تمنياتي لكن بالتوفيق
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 الفصل الدراسي الثاني أسئلة شاملة لمادة الفقه والسلوك

( ) زكاة الفطر وصدقة التطوعالسابعة الوحدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحة:حص منها فقط واحدة إجابات أربعة يلي مما فقرة لكل /1س

1 
  : حكم زكاة الفطر 

 )د( فرض كفاية سنة  )جـ( )ب( سنة مؤكدة         )أ(واجبة

2 
 :  الحكمة من مشروعية زكاة الفطر  

 الصبر ( د)                                      للمساكين طهرة للصائم وطعمة ( جـ)  اإلسراف( ب)  البخل( أ)

3 
 : وقت إخراج زكاة الفطر  

 )د( بعد صالة الظهر )جـ( قبل صالة الظهر  )ب( بعد صالة العيد  صالة                    العيد  إلى قبل الخروج ( )أ

4 
 :   ما يدفعه المسلم من مال ونحوه تطوعا للفقراء والمحتاجين  

  الدين  .( د)     زكاة الفطر  . ( جـ)    صدقة التطوع  .( ب) .      الزكاة   ( أ)

5 
 :  جرها بعد الموت  أعمال التي يستمر من األ 

   . صدقة جارية ( د)    الزكاة  ( جـ)     .  الصوم  ( ب)   .  الحج  ( أ)

 

 :  التالية الفراغات أكملي( 2س

 .................................................................... ...........................  الفطر زكاة حكم  -1

 ............................... ..........................................    الفطر زكاة مشروعية من الحكمة -2

 .......................................................................................  الفطر زكاة خراجإ وقت -3

 ................................................................ هي ...........................  التطوع صدقة -4

 .................و........................و....................    الموت بعد جرهاأ يستمر التي عمالاأل من -5

 و يومين ............................................................أماحكم تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم  -6

 العيد بدون عذر .....................................................ماحكم تأخير زكاة الفطر بعد صالة  -7

 .......................خراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصالة ...................................إماحكم  -8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :تية آلاجيبي عن األسئلة ا/ 3س

 مقدار زكاة الفطر الواجب عليهم إخراجها ؟ ـ أسرة مكونة من خمسة أفراد ما1

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

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

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

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

 أثر إخراج زكاة الفطر على الفرد والمجتمع ؟  ما -2

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

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

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

 ة التطوع ؟ المراد بصدق ما -3

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

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

 

 

 

 وفقكن الله
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 لفصل الدراسي الثانيوالسلوك لاسئلة شاملة لمادة الفقة 

 يام  (ــــــــــ) الص الوحدة الثامنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيحة: منها فقط واحدة إجابات أربعة يلي مما فقرة لكل /1س

1 
 ركان :أمكانة صيام رمضان  ركن من 

 )د( الحج  )ج( اإلحسان    سالم  )ب( اإل )أ( اإليمان   

2 
 الحكمة من مشروعية الصيام    :

)أ( تحقيق تقوى الله 

  . 

 )د( الصبر ا للنفس               )ج( تطهير   )ب( صحة البدن 

3 
 حكم صوم رمضان  :

 ) د(  فرض كفاية  )ج(  سنة مؤكدة            )ب(  سنة                          )أ( واجب              

 لى غروب الشمس    هو : إالتعبد لله باإلمساك عن المفطرات من طلوع الفجر  4

 )د( الصالة    )ج( الصوم                   )ب( الزكاة   )أ( الحج    

5 
 من شروط  وجوب الصيام    :

 )د( الجنون   )ج( عدم القدرة      )ب( المرض                 سالم    إل)أ( ا

6 
 من فضائل شهر رمضان :

 
 )د( تطهير النفس  )ج( الصبر                 لبدن           ا)ب( صحة  )أ( مغفرة الذنوب    

7 
 فرض صيام رمضان في السنة    :

 )د( الخامسة   )ج( الرابعة    )ب( الثالثة                    )أ( الثانية  

8 
 يثبت دخول شهر رمضان بــ   : 

 )د( رؤية الشمس    ا إكمال شهر رجب ثالثين يوم  )ج(    اإكمال شهر شوال ثالثين يوم  )ب(  )أ( رؤية الهالل  

9 
 النية في الصيام  الواجب   :

 

 

 )ب( بعد الفجر  )أ( قبل الفجر  

           

 ي وقت  أ)د( في  )ج( في النهار             

 11 
 ممن يباح لهم الفطر في رمضان    :

 )د( المرأة        )ج( الخادم   )ب( المريض  )أ( القادر          

 المريض مرضا  ال يرجى شفاؤه منه   : 11    

)د( يطعم عن كل يوم ثالثة    يوم خمسة مساكين يطعم عن كل)ج(  )ب( يطعم عن كل يوم مسكين      يجب عليه القضاء)أ( 

 مساكين 
12 

 داب الصيام الواجبة    :آمن 

 )د( المحافظة على الصالة المفروضة )ج( تعجيل الفطور   )ب( الدعاء   )أ( السحور 

11 

 من مفسدات الصوم     :

 )د( بخاخ الربو   )ج( قطرة العين   )ب( األكل عن غير عمد      كل عمدا   )أ( األ
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 :  التالية الفراغات أكملي / 2س

 ............  ................................................................................  رمضان صيام مكانة  -1

 ................................................................................    الصيام مشروعية من الحكمة -2

 القضاء بدل اإلطعام عليه يجب ومن  ،.........................  هو اإلطعام دون القضاء عليه يجب من -1

 .................................هو

 ............................................ و........................................... الصوم مفسدات من -4

 .............................. .  ليس ما صوم وهو................ على زيادة هو:   التطوع صوم تعريف -5

 : ................................................................................................ الصوم فضل -6

  ..........................................  رمضان صوم حكم-7

 ........... ..........................................................................الصيام هو التعبد لله تعالى   -8

 ......................و................................و............................    الصيام وجوب  شروط من -9

 ..........................................و.......................................رمضان شهر فضائل من -11

14 
 فضل الصيام بعد رمضان  :أ

 )د( شهر شعبان  شهر ذي القعدة   )ج( )ب( شهر شوال شهر محرم )أ(

15 
 سبوع      :أصيام يومي الخميس واالثنين من كل 

 ركن  (د) ( مكروه   ج) )ب( تطوع                         )أ(  واجب  

16 

 رمضان   :واخر من فضل العشر األ

 )د( اجتماع االقارب   الفرح               )ج(  ) ب ( قرب العيد         )أ( بها ليلة القدر     

17 
 ليلة القدر في العشر االواخر من   :

 )د( محرم   )ج ( شعبان             )ب( رمضان               )أ(    شوال 

18 

 لزوم المسجد تعبدا لله تعالى هو   :

 )د( الصدقة    الصالة               )ج( ) ب (االعتكاف           )أ (   الصوم 

19 

 ينبغي للمعتكف ان يشغل وقته بــ :

 )د( النوم  )ج( األكل      )ب( الذكر والعبادة )أ( الحديث عما ال يعنيه  
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 .........................................    السنة في رمضان صيام فرض  -11

  ...........................................و.................................   بــ رمضان شهر دخول يثبت   -12

 .........................................  النية في الصيام الواجب تكون من    -11

 ......................................................     تصح في  صيام التطوع  في النية -14

 .......................................و......................................    رمضان في الفطر لهم يباح ممن -15 

 ..................................... ...................................ممن يجب عليهم اإلطعام بل القضاء    -16

 ............  . ............................صيام التطوع صوم  من  -17

 .....................................................................................    الواجبة الصيام آداب من -18

 ....................................................................................  المستحبة الصيام آداب من – 19

 ................................................................................   رمضان من واخراأل العشر فضل -21

 .....................................................................................................   االعتكاف هو  -21

 ...................................................................بــ ............ وقته يشغل نأ للمعتكف ينبغي -22

 

 / زاوجي من العمود األول ما يناسبه في العمود الثاني 1س

 العمود الثاني العمود األول

 ) أ(  اإلسالم . ( من شروط وجوب صيام رمضان  1) 

 )ب(  تحقيق تقوى الله جل وعال . (  فضل صوم يوم عرفة 2) 

 )جـ( يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها   . ( الحكمة من مشروعية الصوم   1) 

 ) د( صحة األبدان . ( من اآلداب المستحبة     4) 

 )هـ(  تأخير الفطور   . 

 )و( تعجيل الفطور . 

 )ز( مضى سنة. 

 )ح(يكفر السنة التي قبلها فقط . 

 )ط( يكفر السنة التي بعدها  . 

 )ي( تعجيل السحور  . 
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 / بيني حكم الصيام في الحاالت التالية : 4س

 شرب محمد في نهار رمضان ناسياً :أ/ 

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

 :ب/ خرج من زياد القيء بغير اختياره في نهار رمضان 

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

 :جـ/ وضع عبدالله القطرة في عينيه في نهار رمضان 

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

 / بيني الواجب في الحاالت التالية : 5س

 كان مسافراً . أ/ أفطر محمد يومين من رمضان ألته 

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

 

 ب/ سعيد لم يصم رمضان لكبره وعدم استطاعته .

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

 

 جـ/ أفطر ياسر ثالثة أيام من رمضان ألنه مريض ويشق عليه الصوم .

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

 

المرض بشخص ولم يستطيع معه القضاء ثم أكدت التقارير الطبية أنه لن يشفي منه فما الواجب عليه في هذه ـ/ إذا استمر د

 :  ةالحال

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

 

 وفقكن الله
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 س1/ اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس  

1 
 : ركن من أركان منزلة الحج أنه 

  الحج  ( د)  اإلحسان  ( جـ)  سالم إلا( ب)  اإليمان  ( أ)

2 
 :  فرض الحج في السنة.............من الهجرة   

 الثانية( د)                التاسعة ( جـ) العاشرة( ب) الثامنة ( أ)

3 
 :الحج  حكم

  كفاية فرض )د(                   واجب مرتين في العمر  )جـ(               سنة  )ب(  واجب مرة واحدة  على المستطيع     )أ(

4 
 : ركان اإلسالم أالحج هو الركن ...............من 

 )د( الرابع  الخامس ( جـ) الثاني ( ب) األول( أ)

5 
  :  حكم العمرة  

 فرض عين ( د)  واجبة مرتين في العمر( جـ)   مستحبة  ( ب)  واجبة مرة واحدة في العمر ( أ)

 :شروط وجوب الحج والعمرة  من  6

 )د( مضى سنة عدم القدرة( جـ) ملك نصاب    ( ب) اإلسالم ( أ)

7 
 :من محارم المرأة 

 ابن خالتها ( د)   ابن خالها ( جـ)  ابن عمها  ( ب) ابن أختها   ( أ)

8 
 :شروط وجوب الحج والعمرة للمرأة 

 شرطين( د)      شروط 3( جـ)     شروط  4( ب) شروط  5( أ)

 :من المواقيت المكانية  9

 
 عرعر  ( د)  عسفان  ( جـ) بدر  ( ب) يلملم( أ)

11 
 :)أبيار علي( وهو موجود بالقرب بالمدينة المنورة ـ ميقات يسمى ب

 ميقات قرن المنازل( د)   ميقات يلملم( جـ) ميقات الجحفة( ب)  ميقات ذو الحليفة  ( أ)

 :هل الشام ومصر والمغرب هو أميقات قرب مدينة رابغ وهو ميقات  11

 قرن المنازل  ( د) ذو الحليفة ( جـ) الجحفة ( ب) يلملم  ( أ)

12 
 :هل نجد والطائف هو أميقات  

 قرن المنازل  ( د) ذو الحليفة ( جـ) الجحفة ( ب) يلملم  ( أ)

13 
 :   ميقات أهل اليمن وجنوب المملكة 

 

 

 قرن المنازل  ( د) ذو الحليفة ( جـ) الجحفة ( ب) يلملم  ( أ)

14 
 :السيل الكبير ( )ميقات يسمى بــ 

 قرن المنازل  ( د) ذو الحليفة ( جـ) الجحفة ( ب) يلملم  ( أ)

 أسئلة شاملة لمادة الفقه والسلوك الفصل الدراسي الثاني  

 الوحــــدة التاسعة  ) الحـــــــج والعمـــــرة (
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15 
 :ميقات أهل مكة للحج 

  (من الطائف  )د  من جدة  )جـ( من خارج مكة   )ب( من مكة  )أ(

16 
 : ميقات أهل جدة للعمرة والحج  

 قرن المنازل ( )د ( يلملم )ج من مكة   ( )ب  من جدة  ( )أ

17 
 : ميقات أهل مكة للعمرة  

  (من الطائف  )د  من جدة  )جـ( من خارج مكة   )ب( من مكة  )أ(

18 
 :شهر منها شهرأالمواقيت الزمانية للحج ثالثة 

 محرم( د)  رمضان  ( جـ)   شعبان ( ب) شوال ( أ)

19 
 المواقيت الزمانية للعمرة هي :

 )د(شوال وذي القعدة  )جـ( رمضان وشوال                       جميع أيام السنة                   )ب(  رمضان فقط              )أ(

21 
 حكم اإلحرام :

 )د( واجب )جـ( فرض عين                   )ب( ركن                  )أ( فرض كفاية             

21 
 من مسنونات اإلحرام :

 اإلحرام)د(تطيب المرأة قبل  )جـ(إحرام الرجل في ثوب )ب(اإلحرام قبل صالة فريضة االغتسال قبل اإلحرام )أ(

22 
 حكم التلبية بعد اإلحرام :

 )د(مستحبة )جـ(فرض  )ب(سنة واجبة )أ(

23 
 من محظورات اإلحرام :

 )د( تغطية المرأة رأسها )جـ(حمل المظلة  تقليم األظافر )ب( لبس الساعة  )أ(

24 
 حكم التطيب بعد اإلحرام :

 )د(مكروه )جـ(سنة  واجب )ب( محرم  )أ(

25 
 القفاز والنقاب للمرأة عند إحرامها :حكم لبس 

 )د(مكروه )جـ(سنة  واجب )ب( محرم  )أ(

26 
 عدد أركان الحج :

 أركان 4)د(  أركان 3)جـ(  ركنين )ب( ركن واحد )أ(

27 
 من يحرم بالحج والعمرة معاً في أشهر الحج ، نوع نسكه هو :

 شيء من ذلك )د(ال )جـ(إفراد قران )ب ( )أ(التمتع 

28 
 أفضل أنواع النسك :

 جميعها مفضله )د( )جـ( اإلفراد  )ب(القران  )أ(التمتع 

29 
 من أركان الحج :

 )د( المبيت بمزدلفة )جـ(الحلق  )ب(اإلحرام  )أ(اإلحرام من الميقات 

31 
 من واجبات العمرة :

 )د(اإلحرام  )جـ(السعي )ب(الحلق  )أ(الطواف



3 
 

 

 صلي العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني :/  2س

 

 

 

 

 

 التالية الفراغات أكملي /3س

: 

حكم الحج  -1

والعمرة 

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

  ...و........................................و........................و....................شروط وجوب الحج -2

 ..................................................... أبيار علي ( ) ميقات يسمى بـ -3

 المواقيت المكانية هي :.................،...............................،......................،..................... -4

31 
 حكم الوقوف بعرفة :

 )د(مستحب )جـ(سنة  )ب( واجب )أ(ركن 

32 
 للحج ...........واجبات :

 سبعة )د( ست )جـ( خمس )ب( ربعأ )أ( 

33 
 من واجبات الحج :

 )د(اإلحرام )جـ(رمي الجمار )ب(الطواف )أ(السعي

34 
 حكم المبيت بمزدلفة ليلة العاشر :

 )د(مباح )جـ(سنة )ب(واجب )أ(ركن 

35 

 الجمار في الحج: من ترك رمي

)أ(حجه صحيح وال شيء 

 عليه 

)ب( حجه صحيح وعليه ذبح 

 شاه 

)جـ(حجه صحيح وعليه التوبة 

 فقط

)د( حجه غير صحيح وعليه 

 إعادة الحج .

36 
 رمي جمرة العقبة فقط تكون في اليوم :

 )د(الثاني عشر من ذي الحجة  )جـ(الحادي عشر من ذي الحجة  )ب(التاسع من ذي الحجة )أ(العاشر من ذي الحجة

37 
 أخر أعمال الحج :

 )د(المبيت بمنى )جـ(ذبح الهدي )ب(طواف الوداع )أ(رمي الجمار

 العمود الثاني العمود األول

 .) أ(  مباح  .  حكم الحج والعمرة ( 1) 

 . محرم )ب(   . ( حكم االغتسال قبل اإلحرام 2) 

 .   ركن من أركان الحج والعمرة)جـ(  .حكم اإلحرام ( 3) 

 . سنة ) د(  .   حكم إزالة الشعر بعد اإلحرام( 4) 

 .   مكروه)هـ(   .  حكم المبيت بمنى ليالي التشريق (  5) 

 .( فرض كفاية )و 

 .  واجب مرة واحدة في العمر)ز(  

 . واجب من واجبات الحج  )ح( 

 فرض عين . )ط( 

 .  ال يجوز )ي(  
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 المواقيت الزمانية للحج :.....................،...............................،.................................... -5

 ...............................المواقيت الزمانية للعمرة :............................ -6

 شام.........................وميقات أهل نجد...................ميقات أهل اليمن ...................وميقات أهل ال  -7

 ..................................فرض الحج في السنة ............... -8

 من مسنونات اإلحرام ..........................،................................،.................................. -9

 واع النسك ثالثة هي ..........................،............................،...................................أن -11

 .......................حكم التلبية بعد اإلحرام ............ -11

 ................،....................من محظورات اإلحرام ..................،.............................،......... -12

من فعل واحد من محظورات اإلحرام وجبت عليه..............وهو مخير بين   -13

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

 .........................:........................و..........................و.........................و..أركان الحج  -14

 واجبات الحج ..............................................و..................................و...................... -15

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

 ..........و......................................و...............................................  العمرة : أركان – 16

 :.................................و.........................................واجبات العمرة  -17

حكم من ترك اإلحرام في الحج والعمرة ................................ -18  

حكم من ترك الوقوف بعرفة ................................................... -19  

يالي التشريق .......................................حكم من ترك المبيت بمنى ل 21  

حكم من ترك طواف اإلفاضة ............................................... -21  

الطواف بالبيت يكون ...........................أشواط  -22  

............................من منافع الحج .....................................و.............. -23  

يمكن اإلحسان للحجاج بـ................................................................... -24  

........................ذبح الهدي من أعمال اليوم...................... -25  

.............................رمي جمرة العقبة فقط من أعمال اليوم..... -26  

.............................رمي الجمرات الثالث من أعمال يوم......... -27  
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..............................الوقوف بعرفة من أعمال يوم............... -28  

.............................مال يوم ..........الحلق أو التقصير من أع -29  

 

 س 4/ أجيبي عما يلي : 

الحكمة من ذلك ؟  لماذا حرم الله لبس المخيط وما -1  

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

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

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

اشرحي شرحا توضيحيا ألركان الحج والعمرة وواجباتهما ؟  -2  

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................  
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       س5/ مثلي لكل مما يأتي بمثال واحد :                                                     

مسنون من مسنونات اإلحرام يسن للرجل والمرأة .                                     -1

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

خاص بالمرأة .محظور من محظورات اإلحرام  -2  

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

ات اإلحرام ولم تجب عليه الفدية .محرم فعل محظورا من محظور -3  

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

 

 س6/ بيني رأيك في التصرفات األتية:     

/ الجلوس في طرقات المشاعر المقدسة . 1  

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

/مزاحمة الحجاج لتقبيل الحجر األسود . 2  

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

المشاعر المقدسة . / رمي المخلفات في طرقات 3  

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

/ إرشاد التائه من الحجاج . 4  

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

/ بذل الطعام والشراب للحجاج . 5  

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

/ خدمة الرفقة بالحج 6  

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

  

.وفقكن الله  


