


 
 
 

 هـ4114االسم :                                                                   التاريخ:     /    /

 هـ4114-4119لعام  , الفترة األولى ,ثاني لالفصل الدراسي ا ,متوسط  ثاني ال للصف فقه المادة  اختبار

 اسأل هللا لكن التوفيق        أ/ أميرة بخش                                                             

 )درجة على كل فقرة ( السؤال األول : اختاري اإلجابة الصحيحة :
 معىن احلج شرعا هو : -1

 القدرة على الذهاب اىل مكة املكرمة -قصد مكة يف وقت معني ألداء مناسك خمصوصة                     ج - أ

 اإلحرام من امليقات -زيارة البيت احلرام يف أي وقت ألداء مناسك خمصوصة                 د - ب
 مثال على احملرم للمرأة : -2

 ابن خالتها -ابن عمها                                     ج - أ

 األب -أخو الزوج                                     د - ب
 فرض احلج يف السنة : -3

 التاسعة -ج                    السابعة    - أ

 العاشرة -الثامنة                         د - ب
 تعريف اإلحرام هو : -4

 أداء فريضة احلج -نية الدخول يف النسك           د - أ

 الذهاب اىل امليقات -لبس مالبس اإلحرام              ه - ب
 كل فراغ (درجة على  نص ) املئي الفراغ :السؤال الثاين :

 شروط وجوب احلج والعمرة , اإلسالم و.............................والبلوغ و..............................من  -1

 حيرم اهل املدينة من .............................وحيرم اهل اليمن وجنوب اململكة من .......................... -2

 .................................و..............................................من مستحبات وسنن اإلحرام  -3

 من حمظورات اإلحرام .........................................و.............................................. -4
 (قرة على كل ف )نص درجة :ضعي عالمة صح أو خطأ أمام العبارات األتية السؤال الثالث :

 من ال يستطيع احلج بسبب مرضه او كرب سنة , وجب عليه ان ينيب من حيج عنه )     ( -1

 ميقات العمرة الزماين هو أشهر احلج )      ( -2

 جيب على املرأة أن حترم يف ثوب أخضر )     ( -3

 صفة اإلحرام إذا كان مفرداً للحج أن يقول: لبيك حجاً )     ( -4

 حر )     (جيوز للمحرم صيد الب -5

 يستحب عند اإلحرام تطييب الثوب دون البدن )     ( -6
 



 
 
 

 االسم :                                                  التارٌخ :

 هـ9331- هـ9341اختبار مادة الفقه , الفترة الثانٌة , الصف الثانً متوسط , الفصل الدراسً الثانً لعام 

 )درجة على كل فقرة ( اختيار من متعدد      اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي :السؤال األول : 

 أول ما ٌبدأ به المعتمر بعد اإلحرام : -9
 السعً بٌن الصفا والمروة -أشواط                        ج 7الطواف حول الكعبة   - أ

 التقصٌرالحلق أو  -الصالة خلف مقام ابراهٌم علٌه السالم                 د - ب

 الحجة: حج هو الٌوم ...............من ذيأول أٌام ال -2
 التاسع -ج                    السابع - أ

 العاشر -د                   الثامن   - ب

 من اعمال الٌوم التاسع من ذي الحجة )ٌوم عرفة ( : -4
 أشواط 7السعً  -جنحر الهدي                               - أ

 وقصرا   ا  عصالة الظهر والعصر جم -د                       رمً جمرة العقبة - ب

 من أعمال لٌلة العاشر من ذي الحجة )لٌلة مزدلفة (: -3
 المشً بسكٌنة ووقار -ج              الحلق أو التقصٌر  - أ

 نحر الهدي -رمً جمرة العقبة                د - ب

 : فقد تحلل التحللشعره إذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق  -5
 الثالث -ج                         األول - أ

 الرابع -د                         الثانً - ب

 من أعمال أٌام التشرٌق : -6
 رمً الجمار الثالث -جاإلحرام من المٌقات            - أ

 المبٌت بمزدلفة -دطواف القدوم                    - ب

 ) نص درجة على كل فقرة ( وخطأ امام العبارة الخاطئة : السؤال الثانً : ضع عالمة صح امام العبارة الصحٌحة

 من ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة وجب علٌه دم )        ( -9
 )        ( االضطباع هو أن ٌكشف الحاج منكبه األٌسر وٌغطً األٌمن -2
 عشر )       ( لثالحاج المتأخر هو من ٌبقى الى الٌوم الثا -4
 من ترك اإلحرام لم ٌنعقد حجه أصال  )       (  -3
 )       ( ٌجب طواف الوداع على المرأة الحائض والنفساء -5
 الوقوف بعرفة الى غروب الشمس ركن من اركان الحج )        ( -6

 : ) درجة على كل سؤال (السؤال الثالث : أجٌب على ما ٌأتً 

 اذكري اثنان من واجبات الحج ؟ -9
* 
* 

 ) تحسٌن ( ٌوم النحر(؟ –اذكري اثنان من أعمال الٌوم العاشر ) ٌوم العٌد  -2    
        * 
        * 

 اسأل هللا لكن التوفٌق والنجاح     معلمة المادة / أمٌرة بخش



 
 
 

 االسم :                                                  التارٌخ :

 هـ9331- هـ9341اختبار مادة الفقه , الفترة الثانٌة , الصف الثانً متوسط , الفصل الدراسً الثانً لعام 

 كل فقرة ()درجة على  متعدد      اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي :السؤال األول : اختيار من 

 أول ما ٌبدأ به المعتمر بعد اإلحرام : -9
 السعً بٌن الصفا والمروة -ج                        أشواط 7 الطواف حول الكعبة  - أ

 الحلق أو التقصٌر -الصالة خلف مقام ابراهٌم علٌه السالم                 د - ب

 الحجة: حج هو الٌوم ...............من ذيأول أٌام ال -2
 التاسع -ج                    السابع - أ

 العاشر -د                     الثامن - ب

 من اعمال الٌوم التاسع من ذي الحجة )ٌوم عرفة ( : -4
 شواطأ 7السعً  -جنحر الهدي                               - أ

 صالة الظهر والعصر جما وقصرا -د                       رمً جمرة العقبة - ب

 من ذي الحجة )لٌلة مزدلفة (:من أعمال لٌلة العاشر  -3
 المشً بسكٌنة ووقار -ج              الحلق أو التقصٌر  - أ

 نحر الهدي -د                رمً جمرة العقبة - ب

 فقد تحلل التحلل :شعره إذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق  -5
 الثالث -ج                         األول - أ

 الرابع -د                         الثانً - ب

 من أعمال أٌام التشرٌق : -6
 الجمار الثالثرمً  -ج   اإلحرام من المٌقات         - أ

 المبٌت بمزدلفة -دطواف القدوم                    - ب

 ) نص درجة على كل فقرة ( الثانً : ضع عالمة صح امام العبارة الصحٌحة وخطأ امام العبارة الخاطئة :السؤال 

 (  صحمن ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة وجب علٌه دم )  -9
 ( خطأ)  منكبه األٌسر وٌغطً األٌمنالحاج ضطباع هو أن ٌكشف اال -2
 (     صحعشر )   لثالحاج المتأخر هو من ٌبقى الى الٌوم الثا -4
 (     صحمن ترك اإلحرام لم ٌنعقد حجه أصالً )    -3
 (     خطأ)   طواف الوداع على المرأة الحائض والنفساءٌجب  -5
 (     خطأالوقوف بعرفة الى غروب الشمس ركن من اركان الحج )  -6

 : ) درجة على كل سؤال (السؤال الثالث : أجٌب على ما ٌأتً 

 اذكري اثنان من واجبات الحج ؟ -9
 الوداع طواف *
 الحلق أو التقصٌر *

 تحسٌن ()  ٌوم النحر(؟ –وم العٌد اذكري اثنان من أعمال الٌوم العاشر ) ٌ -2 
 رمً جمرة العقبة *         
 النحر *         

 اسأل هللا لكن التوفٌق والنجاح     معلمة المادة / أمٌرة بخش



    
 من 

           

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 لتعليم بمحافظة جدةل اإلدارة العامة

 مدرسة البيان النموذجية

  الثانيالفصل الدراسي بنك األسئلة 

 األولالدوري  

 هـ 4114للعام الدراسي  

 

 فقه المادة

 المتوسط المرحلة

 الثاني الصف

 فايزه المقاطي المعلمة

 اختاري البديل الصحيح( 02الى )( 1في الفقرات من )أ/ 

1 
 هنفإذلك عند اإلحرام وأصابه عائق عن اتمام نسكه  الحاج )فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني(إذا قال

بغير  اإلحراميتحلل من (أ)

  شيء

ال يتحلل من إحرامه (د) يصوم ثالثة أيام( جـ) يذبح هدي(ب)

 وعليه هدي

0 
  يكون فإنه العام نفس في بالحج أحرم ثم منها تحلل ثم بالعمرة الحج أشهر في أحرم

  ملبي( د)  متمتع( جـ)   مفرد( ب) قارن( أ)

3 
  بالمصاهرة المرأة محارم أمثلة

 . الخالة زوج(د)  . العمة زوج( جـ) . البنت زوج( ب)   . األخت زوج( أ)

4 
 : إذا لحاجا ويقطعها منها اإلكثار ويستحب سنة التلبية

 جمرة في رمي إذا بدأ( جـ) السعيأثناء ( ب) بعد اإلحرام (أ)

  العقبة

 قبل الحلق أو التقصير( د)

5 
 الميقات المكاني ألهل هو المنازل قرن ميقات

  ومصر والمغرب الشام(  د) .والطائف نجد(  جـ) .اليمن (ب) المدينة( أ)

6 
 بـ رأسه تغطية للمحرم يجوز

  الغترة( د)  الطاقية( جـ) الرداء( ب)  لةالمظ( أ)

7 
 وجب عليه أن الحج فريضة أداء عن مرضه الذي ال يرجى شفاؤه أو بدنه ضعف منعه رجل

 يذبح هدي)د(  عنه يحج من ينيب( جـ)  الحج عنه يسقط( ب)  مسكين ستين يطعم( أ)

8  
 من يحرم فإنه العمرة أراد مكة أهل من رجل

 التنعيم)د( ذو الحليفة )جـ(  يلملم( ب)  مكة ( أ)

9 
 منها متعددة اإلحرام محظورات

  الضارة الحشرات قتل( د)  البر صيد( جـ) المستأنسة الحيوانات ذبح( ب)  البحر صيد( أ)

12 
 منها والعمرة الحج وجوب شروط

 الوقت دخول( د) اإلسالم(جـ) الحول مضي(ب) النصاب بلوغ(أ)

11 
 أمرين نتتضم االستطاعة

 الصوم على القدرة( د) الصالة على القدرة( جـ) المالية دون الجسدية القدرة(ب) والجسدية المالية القدرة(أ)

 

 
 



    
 من 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
 اشتراط المحرم للمرأة في الحج ومن محارمها

 أخو زوجها (د) زوجها(جـ) عمها ابن(ب) خالها ابن(أ)

13 
  العمر في واجبة العمرة

 العمر طوال(د) مرات ثالث( جـ) مرتان(ب) واحدة مرة(أ)

14 
 ثوب في تحرم أن المرأة على يجب

 أزرق أو أسود(د) الزينة عن بعيد شاءت فيما(جـ) لألنظار ملفت غير أحمر( ب) الزينة عن بعيد أخضر(أ)

15 

 منها متعددة اإلحرام محظورات

 النعلين لبس(د) رداءوال اإلزار لبس(جـ) األظافر تقليم(ب) والتنظف االغتسال(أ)

16 
 تلبس أن والعمرة الحج في لها يجوز ال المرأة

 السوداء العباءة( د) الرأس على العباءة( جـ) رجليها في الجوربين(ب) يديها على القفازين( أ)

17 
  من للحج يحرمون مكة أهل

 الجحفة )د( مكة )جـ( قرن المنازل )ب( التنعيم( أ)

18 
 يكون أن الحج في نيابته تصح لمن شروط هناك

 الدين إلى الدعاة(د) الزكاة أهل من(جـ) هللا لكتاب حافظا(ب) نفسه عن الفريضة حج(أ)

19 

 فإن حكم حجه المميز الصغير أحرم إذا

 عن يجزئه وال يصح(د)  يسقط عنه الواجب (جـ) الواجب عن وتجزئه يصح(ب) ال يصح (أ)

 الواجب

02 
  من يحرم فإنه لعمرةا يريد مصر من سعد قدم

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



    
 من 

 

 

 ( في العمود الثاني دالالتها( في العمود األول وبين )  االدلةزاوجي بين  ) (  8 ( الى )1في الفقرات من ) ب/   

 

 :يناسبها بما التالية العبارات أكملي /أ

 .....................................مناسك  ألداء معين وقت في المكرمة مكة قصد الحج -1

 ...............................................هو والعمرة للحج ميقات ونجد الطائف ألهل -0

 ............................................ من يحرمون فإنهم العمرة أرادوا إذا مكة أهل -3

 و القعدة و..................................................ذوشوال  الزماني الحج ميقات -4

 والقران و....................................................... التمتع الثالثة النسك أنواع -5

 ..............................................نسك هو الثالثة األنساك أفضل -6

 

 :يأتي مال عللي -ب

 .العمرة أو الحج يريد ال لمن إحرام غير من الميقات من المرور يجوز  -1

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

 .بمحرمها إال الحج للمرأة يجوز ال -0

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

 .نفسه عن الفريضة حج قد الحج في النائب يكون أن اشتراط -3

 

 

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

 

 

 

 الداللة األدله

 ال كمأحد فإن الفريضةـ يعني ـ الحج تعجلوا(" 1)
 " له يعرض ما يدري

  .    واجب والعمرة الحج في للمرأة المحرم وجود )أ(

 وسلم عليه هللا صل هللا رسول أطيب كنت( " 0)
 " بالبيت يطوف أن قبل ولحله يحرم حين إلحرامه

 .واحدة مرة العمر في واجبان والعمرة الحج )ب(

 والعمرة الحج:فيه قتال ال جهاد عليهن نعم( " 3)
" 

 حاذى إذا يحرم المواقيت بأحد يمر ال طريقه كان من ج()
 إليه المواقيت أقرب

 والحج ، بينهما لما كفارة العمرة إلى العمرة( " 4)
 " الجنة إال جزاء له ليس المبرور

 جزاؤه والحج للذنوب مكفرة العمرة إلى العمرة )د(
 .الجنة

 إال امرأة تسافرن وال بامرأة رجل يخلون ال( " 5)
 " امرأتك مع فحج اذهب"  قال.."  محرم عهاوم

 والمرأة للرجل الحج شروط من االستطاعة( )هـ

 .الفور على الحج عليه وجب الشروط فيه توفرت من)و( القفازين تلبس وال المحرمة المرأة تنتقب ال("6) 

 ستحباتم من مالبسه في ال بدنه في الرجل تطيب)ز( "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني(" 7)
 .اإلحرام

 .يديها على القفازين تلبس أن للمرأة يجوز ال )ح(  "طريقكم من حذوها انظروا("8)

من كان به مرض أو خشي حدوث ما يعيقه عن  )ط( 
 إتمام نسكه استحب له أن يشترط عند اإلحرام.



    
 من 

 

 .والدجاج الغنم ذبح للمحرم يجوز -4

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

 .بالمظلة رأسه تغطية للمحرم يجوز -5

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

 

 ، صغيرا يزال ال أنه يرى ألنه ، يحج لم ذلك ومع ، الحج من يمكنه مال ،ولديه جيدة بصحة وهو سنة، عشرة سبع عمره ابش - ج 

 ؟في عمله هذا رأيك ما         

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

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

 :يأتي ما على دليالا  اوردي - د 

 .الذنوب يكفران والعمرة الحج أن -1

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

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

 :المرأة حج في المحرم اشتراطـ 0 

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

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

 :الصغير حج صحةـ 3 

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

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

 

 :يأتي عما أجيبي هـ

 على والدليل عنك لتحج ابنتك توكل أن يجوز له فقيل الحج فريضة يؤدي أن يستطيع ال السن في كبير رجل -1

 ( الدليل أوردي... )  ذلك 

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

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

 .  معه يعتمر أن فنوى العمرة يريد جدة في له صديقاا  فقابل ، العمرة نيته في وليس عمل في جدة إلى ذهب شخص -0

 . إحرامه موضع حددي

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

 



    
 من 

 

 

 

 اإلحرام؟ محظورات عددي -و

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

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

 

 المرأة؟ إحرام يكون كيف وضحي - ز

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

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

 ما يأتي: اذكري – ح

 .اإلحرام مستحبات ـ 1

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

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

 ـ الحكمة من مشروعية الحج.0

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

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

 

 :يأتي مما لكل تعريفا بأسلوبك اكتبي - ط

 .................:............................................................................................................................االستطاعة -1

 ...............:............................................................................................................................المرأة محرم -0

 :للمرأة بمحرم ليس من على أمثلة عددي - م

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

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

 

 

 

 

 



    
 من 

 

  


