
معلم المادة: ...............................................

  
  ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة
 

 الفقه المــادة:
 األول المتوسط الصف:
 ....................................................................... االسـم:

 ....................................................................... الفصل:

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



معلم المادة: ...............................................

  
  ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة
 

 الفقه المــادة:
 األول المتوسط الصف:
 ....................................................................... االسـم:

 ....................................................................... الفصل:

 

  
 

 

 
  

  يشرع القيام بسجود السهو في ثالث حاالت .. أذكرها  س:
  

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

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

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

  

  يناختار اإلجابة الصحيحة مما بين القوس  س:
  ………………………..المقصود بالسهو  

  ( الكسل ـ النسيان ـ  غير ذلك )

  سجود السهو عبارة عن ............................. 

  ( سجدة ـ سجدتان ـ ثالث سجدات )

  إذا ترك اإلمام التشهد األول على المأموم تنبيهه بقول .............................. 

  ـ  سبحان الله )( التشهد التشهد ــ  الله الله 

  
  

  
  

 
  

 الدرس:



معلم المادة: ...............................................

  
  ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة
 

 الفقه المــادة:
 األول المتوسط الصف:
 ....................................................................... االسـم:

 ....................................................................... الفصل:

 

  
 

 

 
  

  س:
صالة التطوع هى الصالة المشروعة الغير واجبة ويوجد منها أنواع كثيرة 

  .. أذكر ثالث منها
................................................................................................................... .............

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

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

  

  عدد كتابة العبارات التالية بعد تصحيح ما بها من أخطاء  س:
  األفضل في صالة التراويح خمس عشرة ركعة. 

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

  يشرع القنوت في الوتر في الركعة األخيرة قبل الركوع 

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

  أقل الوتر ثالث ركعات 

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

  
  

  

 
  

 الدرس:



معلم المادة: ...............................................

  
  ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة
 

 الفقه المــادة:
 األول المتوسط الصف:
 ....................................................................... االسـم:

 ....................................................................... الفصل:

 

  
 

 

 
  

  ؟من أنا  س:

  ...................................    ركعتان تشرعان لمن دخل المسجد

صالة أقلها ركعتان وال حد ألكثرها ووقتها 
  من ارتفاع الشمس إلى قبيل زوالها

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

سجدة يسن سجودها إذا مر قارئ القرآن 
  بها سجدةبآية 

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

سجدة يسن سجودها عند تجدد النعم و 
  أندفاع النقم

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

  

  
  

  

  
  

 
  

 الدرس:



معلم المادة: ...............................................

  
  ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة
 

 الفقه المــادة:
 األول المتوسط الصف:
 ....................................................................... االسـم:

 ....................................................................... الفصل:

 

  
 

 

 
  

االستسقاء طلب السقيا من الله تعالى عند الجدب وقد جاء الدعاء بطلب   س:
  هايفيات ... اذكركالغيث على ثالث 

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

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

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

  

  أخطاء عدد كتابة العبارات التالية بعد تصحيح ما بها من  س:
o  وقتصالة االستسقاء ليس لها وقت محدد بل تصلى في أي  

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

o صالة االستسقاء حكمها فرض كفاية  

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

  
  

  

 
  

 الدرس:



معلم المادة: ...............................................

  
  ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة
 

 الفقه المــادة:
 األول المتوسط الصف:
 ....................................................................... االسـم:

 ....................................................................... الفصل:

 

  
 

 

 
  

  خط عدد كتابة العبارات التالية بعد تصحيح ما تحته  س:
 .فرض كفايةحكم صالة الكسوف  

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

  .الكسوف الكسوفينادى لصالة الكسوف بقول  

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

  ضوء الشمس بعضه أو كله زيادةمعنى الكسوف  

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

  يعيدون الصالةل الكسوف إذا إنتهت الصالة قبل زوا 

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

  بأربع ركوعات و أربع سجدات. أربع ركعاتصالة الكسوف  

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

  أو بعضه. الشمسالخسوف هو ذهاب نور  

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

  
  

 
  

 الدرس:



معلم المادة: ...............................................

  
  ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة
 

 الفقه المــادة:
 األول المتوسط الصف:
 ....................................................................... االسـم:

 ....................................................................... الفصل:

 

  
 

 

 
  

  األوقات المنهي عن الصالة فيها ثالث ... أذكرها  س:

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

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

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

  

  ) أمام الصالة الجائزة في أوقات النهي مما يلي ضعي عالمة (   س:

  صالة الكسوف
...................................  

  صالة الجنازة
...................................  

  صالة الفجر عند طلوع الشمس
...................................  

  

  

 
  

 الدرس:



معلم المادة: ...............................................

  
  ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة
 

 الفقه المــادة:
 األول المتوسط الصف:
 ....................................................................... االسـم:

 ....................................................................... الفصل:

 

  
 

 

  
  

  س:
من يسر الشريعة اإلسالمية و سماحتها إنها أجازت التخلف عن الجمعة و 

  الجماعة في عدة حاالت اذكر خمس منها

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

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

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

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

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

  

  أكمل ما يلي:  س:
  

  ................تدرك صالة الجماعة بإدراك ............. و تدرك الركعة بإدراك .....

  صالة الجماعة واجبة على ................................... دون .......................

  
  

 
  

 الدرس:



معلم المادة: ...............................................

  
  ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة
 

 الفقه المــادة:
 األول المتوسط الصف:
 ....................................................................... االسـم:

 ....................................................................... الفصل:

 

  
 

 

 
  

  س:
منزلتها الرفيعة و أهميتها للمجتمع فجاء جاء الشرع باالهتمام  باإلمامة ل

األسس التالية ورتبها  اقرأاختيار اإلمام بناء على أسس علمية دينية 
  الترتيب الصحيح

o األعلم بالسنة 

o األقرأ لكتاب الله و األحفظ له و األفقه بأحكامه 

o األكبر سنا  

  

  وضحي حكم األمور التالية  س:
o الصالة خلف المحدث 

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

o اإلقتداء باإلمام لمن هو في البيت من خالل سماع صوته بالمكبر 

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

  

  
  

  
  

 
  

 الدرس:



معلم المادة: ...............................................

  
  ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة
 

 الفقه المــادة:
 األول المتوسط الصف:
 ....................................................................... االسـم:

 ....................................................................... الفصل:

 

  
 

 

 
  

  وضح الحكم فيما يلي:  س:

o .مريض ستجرى له عمليه جراحية و سوف يتم تخديره 
 

o .مريض يغمى عليه أياما ثم يفيق 

  

  اكمل ما يأتي  س:

 " يجب على المريض الصالة قائما فإن لم يستطع القيام فإنه يصلي

 و يكون وجهه لـ.......................  فإن لم يستطع فيصلي............... 

  "........................  فإن لم يستطع فيصلي.................... .....

  
  

 
  

 الدرس:



معلم المادة: ...............................................

  
  ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة
 

 الفقه المــادة:
 األول المتوسط الصف:
 ....................................................................... االسـم:

 ....................................................................... الفصل:

 

  
 

 

 
  

  س:
يشرع للمسافر قصر الصالة الرباعية ( الظهر و العصر و العشاء ) .. 

  اذكر ثالث من أحكام القصر

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

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

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

  

  الخطأ لعبارات التالية مع تصويب) أمام ا ) أو (  ضع عالمة (   س:
  يجوز الجمع بين صالتين إذا وجد ضباب كثيف 

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

  ال يجوز لمن يجمع الصالة أن يؤخر الصالة عن وقتها  

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

  
  

 
  

 الدرس:



معلم المادة: ...............................................

  
  ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة
 

 الفقه المــادة:
 األول المتوسط الصف:
 ....................................................................... االسـم:

 ....................................................................... الفصل:

 

  
 

 

 
  

  س:
صالة الخوف تشرع في كل قتال مباح في الحضر وفي السفر و والخوف 

  الموجب في هذه الصالة ال يخلو من حالتين ... أذكرهما

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

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

  

  أخطاء عدد كتابة العبارات التالية بعد تصحيح ما بها من  س:

  تؤثر حالة الخوف على عدد ركعات الصالة و صفتها . 

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

  في حالة السفر تصلى صالة الخوف قصرا 

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

  
  

 
  

 الدرس:



معلم المادة: ...............................................

  
  ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة
 

 الفقه المــادة:
 األول المتوسط الصف:
 ....................................................................... االسـم:

 ....................................................................... الفصل:

 

  
 

 

 
  

  صل العمود ( أ ) بما يناسبه من العمود ( ب )  س:

  (ب)    (أ)
  أن يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة    لمسلم في صالة الجمعةيكره ل

  سورة الغاشية    يشترط في خطبة الجمعة

  أن يتخطى رقاب المصلين    يسن للخطيب في الجمعة

  الوصية بتقوى الله عز و جل    يسن في الركعة األولى من الجمعة قراءة

  سورة األعلى    يسن في الركعة الثانية من الجمعة قراءة

  

  ) أمام ما يستحب في الجمعة ضع عالمة (   س:
o .قراءة سورة يس  

o تقصير الشعر  

o .االغتسال و التطيب و لبس أحسن الثياب  

o .صالة ركعتين أو أربع بعد صالة الجمعة  

o   قراءة سورة الكهف  

o اإلكثار من الدعاء  

  
  

 
  

 الدرس:



معلم المادة: ...............................................

  
  ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة
 

 الفقه المــادة:
 األول المتوسط الصف:
 ....................................................................... االسـم:

 ....................................................................... الفصل:

 

  
 

 

 
  

  اذكر حكم صالة العيدين  س:

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

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

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

  

  ما الحكمة من مشرعية صالة العيدين؟  س:

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

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

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

  

  ما صفة صالة العيدين؟  س:

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

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

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

  
  

 
  

 الدرس:



معلم المادة: ...............................................

  
  ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة
 

 الفقه المــادة:
 األول المتوسط الصف:
 ....................................................................... االسـم:

 ....................................................................... الفصل:

 

  
 

 

 
  

  صل العمود ( أ ) بما يناسبه من العمود ( ب )  س:

  (ب)    (أ)
  جال الر    من حقوق الميت على األحياء

  أن يحثو على القبر ثالث حثيات     تغسيل الميت 

  دفنه كرامة له     الرجل يغسله 

  فرض كفاية    يقف اإلمام عند رأس 

  الرجل     يسن لمن حضر الدفن 
  

  

  ) أمام ما يستحب في الجمعة ضع عالمة (   س:
o . ال يشترط القيام في صالة الجنازة  

o نه الواجب في تكفين الميت ستر جميع بد  

o . تغسيل الميت سنة  

o . صالة الجنازة خمس تكبيرات  

o  يكون التغسيل في مكان مكشوف للناس  

  
  

 
  

 الدرس:


