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 هـ 2144-لعام للفصل األول  السادسللصف  الفقه والسلوك لمادة شاملةأسئلة             

 (صالة الجمعة) ألولىالوحــــــدة ا

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 ربعة إجابات واحدة فقط منها صحيحة:( لكل فقرة مما يلي أ1س

1 

 :    الجمعة صالة حكم 

 والرجال النساء على واجبة( د) جائزة (جـ) للرجال مستحبة( ب)        الرجال على واجبة (أ)

2 

 :     تجب صالة الجمعة على كل

 مجنون( د)              مستوطن ( جـ)  كبير(ب)  صغير(أ)

3 

 : يشترط لصحة صالة الجمعة   

   أن يكون بعدها خطبة ( د) السفر الدائم  ( جـ) حضور الجماعة( ب)       حضور الجماعة. (  أ)

4 

 حكم الكالم أثناء الخطبة :

 د(مستحب) جـ( مكروه) ب(محرم) أ(جائز)

 

 :خطأ أم صح بعالمة اجيبي -2س

 )         (      . يسن لإلمام أن يسلم على الناس إذا صعد المنبر  -1

 )        (           .تشتمل خطبتا الجمعة على الدعاء للمسلمين    -2

 )        (                . من مستحبات الجمعة االغتسال والتطيب  -3

 )        ( يحرم على المسلم أن يتخطى رقاب الناس .                 -4

 يبدأ وقت صالة الجمعة من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى زوال الشمس          )          (  -5

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
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 األول بما يناسبه من العمود الثاني :صلي العمود  -3س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :يناسبها بما التالية الفراغات املئي -4س

 ............................ .............................................يسن للخطيب أن  -1

 .......... الصالة .....خطبتا الجمعة تكون ....... -2

 .......................................................................فضل صالة الجمعة  -3

 من شروط صحة صالة الجمعة ..............................و............................

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 العمود الثاني العمود األول 

 ) أ( مستحب.  حكم الكالم أثناء الخطبة ( 1) 

 )ب(  منهي عنه  . ( حكم تخطي رقاب الناس2) 

 )جـ( محرم .  ( حكم صالة الجمعة للرجال3) 

 ) د( واجب. ( حكم حضور المجنون لصالة الجمعة 4)

 . )هـ( فرض عين  

 )و( جائز .  

 )ز( مكروه .  

 )ح( فرض كفاية  .  

 )ط( سنة  . 

 )ي( سنة مؤكدة  
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 اجيبي عما يلي :  -5س

 :   ما يأتي عددي-1

   ؟ شرط كل معنى  توضيح مع ؟ الجمعة صالة صحة شروط /ا

1....................................................................................................../ 

2....................................................................................................../ 

3............................................/.......................................................... 

4...................................................................................................../ 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ؟  الجمعة صالة لصفة مفصل شرح أشرحي /ب

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

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

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

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

 

  ؟اذكري فضل يوم الجمعة  -6

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

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

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؟ الجمعة صالة تجب من على وضحي-7

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

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

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

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

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ؟ الجمعة خطبتا شروط أذكري -8

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

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

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

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ أتباعها للخطيب يجب التي السنن أذكري-9

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

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

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

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

 

 عددي مستحبات يوم الجمعة ؟   -10

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

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

................................................................................................................................................ 
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 هـ 2144-لعام للفصل األول  السادسللصف  الفقه والسلوك لمادة شاملةأسئلة 

 (صالة العيدين) ثانيـــةلالوحــــــدة ا

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

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

1 

 : الحكمة من مشروعية العيد 

: 
 الجلوس في المنزل( د) تناول الحلوى (جـ) مقاطعة األهل   ( ب)   . شكر هللا على إتمام العبادة (أ)

2 

 : من مستحبات العيد 

 قراءة القرآن( د)               أكل حلوى قبل الصالة( جـ) الذهاب بالسيارة (ب)     . لبس أجمل الثياب  (أ)

3 

 : من أسباب المحبة وتأليف القلوب 

 المذاكرة الجيدة( د) الذهاب للصالة  ( جـ)  التهنئة بالعيد ( ب) التكبير  (  أ)

4 

 يبدأ وقت صالة العيد من :

 غروب الشمس( د)  انخفاض الشمس( جـ) شروق الشمس( ب) .     ارتفاع الشمس قدر رمح. (أ)

5 

 :  يستحب للمسلم يوم الجمعة أمور منها  من 

   تناول الغداء متأخرا( د) قراءة سورة مريم( جـ) لبس المالبس القديمة( ب) التبكير إلى الصالة( أ)

6 

 يوم العيد :حكم إظهار الفرح والسرور والعب 

 واجبد() جـ( مكروه) ب(محرم) مباحأ()

 

 

 



 

2 
 

 اجيبي بعالمة صح أم خطأ: -2س

 شرع هللا العيد لتناول الكثير من الحلوى .                  )        ( -1

 )        (               .           بالخطبة قبل صالة العيد  يبدأ اإلمام -2

 تكبيرات              )         (  6عدد التكبيرات في الركعة األولى  -3

 يجب على النساء حضور صالة العيد .                     )        (  -4

 يستحب للمسم أن يذهب لصالة العيد من طريق ويرجع من طريق آخر         )        ( -5

 س قدر رمح إلى زوال الشمس          )          ( يبدأ وقت صالة الجمعة من ارتفاع الشم -6

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 األول بما يناسبه من العمود الثاني :صلي العمود  -3س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمود الثاني العمود األول 

 ) أ( مستحب.  حكم صالة العيد للنساء ( 1) 

 )ب(  منهي عنه  . للرجال عيد(  حكم صالة ال2) 

 )جـ( محرم .  حكم االغتسال يوم العيد( 3) 

 ) د( واجب. 

 . )هـ( فرض عين  

 )و( جائز .  

 )ز( مكروه .  

 فرض كفاية  . )ح(  

 )ط( سنة  . 

 )ي( سنة مؤكدة  
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 املئي الفراغات التالية بما يناسبها: -4س

 من سنن العيدين.........................و .................................   -1

 شرع هللا العيد لحكمة منها........................................................   -2

 يبدأ وقت صالة العيد من ارتفاع الشمس ............. إلى  ............  الشمس . -3

 ................... .يسن للنساء حضور صالة العيد بشروط ......................  و .................... و .... -4

 خطبتا الجمعة تكون ................. الصالة . -5

 التهنئة بالعيد سبب لـ .............. وتأليف القلوب . -6

 يسن التكبير في عيد الفطر من .............................................. -7

 ....... وفي الركعة .....................يقرأ بالركعة األولى في صالة العيد ............... -8

 التهنئة بالعيد سبب ....................و................. -9

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 :اجيبي عما يلي -5س

 أشرحي صفة خطبتا العيد بالتفصيل ؟   -1

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

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

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

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

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

   :  عددي ما يأتي  -2

 أ/ سنن العيد ؟  

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

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

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

 

 



 

4 
 

 الحكمة من مشروعية العيد ؟  ب/ 

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

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

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 ج/ أمثلة على األعياد الغير مشروعة ؟  

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

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

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

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أشرحي صفة صالة العيدين شرح مفصل ؟   -3

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

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

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

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟  أشرحي صفة خطبتا العيدين  -4

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

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

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

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

1 
 

 هـ 2144-لعام للفصل األول  السادسللصف  الفقه والسلوك لمادة شاملةأسئلة               

 ( صالة الكسوف)  الثالثةالوحــــــدة 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 ربعة إجابات واحدة فقط منها صحيحة:( لكل فقرة مما يلي أ1س

1 

 : الكسوف هو  

                                القمر أو تغير مسار الشمس)د( تداخل األجرام السماوية (جـ) أو القمر                       ذهاب ضوء الشمس ( ب) ذهاب أشعة الشمس  (أ) :

2 
 : الحكمة من حدوث الكسوف  

 ألن الشمس اقتربت منا  ( د) عند والدة طفل صالح( جـ) األنبياء                            عندما يموت أحد  (ب) تخويف هللا لعباده (أ)

3 
 : من العبادات التي تشرع عند حدوث الكسوف    

 الصالة( د)   الصيام( جـ)   الزكاة( ب) حجال(  أ)

4 

 : وقت صالة الكسوف من   يبدأ

  ابتداء الكسوف إلى                          ( جـ) ابتداء الكسوف إلى                    زواله ( ب) نهاية الكسوف إلى الليل (أ)

 منتصفه 
 بعد الصالة المفروضة( د)

 : من سنن صالة الكسوف  5

 أن تصلى في المنازل( د) أن تصلى جماعة( جـ) أن تصلى في الخالء( ب) أن تصلى فرديا( أ)

6 
 :حكم صالة الكسوف   

 واجبد() جائزجـ( ) ستحبب(م) سنة مؤكدةأ()

7 
   تتميز صالة الكسوف عن غيرها من الصلوات بـ 

 أن في كل ركعة ركوعين( د) طول الركوع   (جـ)        أن في كل ركعة سجودين.    (ب طول القيام)أ(

8 
 الكسوف قبل االنتهاء من الصالة فإن على اإلمام أن :إذا زال 

 يكمل ركعة واحدة طويلة( د) يتمها خفيفة (جـ) يكمل الصالة بطولها (ب) يقطع الصالة( أ)

9 
 السنة إذا انتهى اإلمام من الصالة قبل زوال الكسوف أن :

 يصوم باقي اليوم( د) المسجديخرج من  (جـ) يعيد الصالة (ب) والدعاءيكثر من الذكر ( أ)

10 

 :  على الكسوف صالة من ركعة كل تشتمل

 ركوعين وسجودين ( جـ) ثالث ركعات وسجدتين (ب) أربع ركعات وسجدة( أ)

 

 

 ركوع واحد وسجدتين   (د)

 

 



 

2 
 

 :خطأ أم صح بعالمة اجيبي -2س

 (          يبدأ وقت صالة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى زواله  .                                               )    -1

 (         من سنن الكسوف أن يعظ اإلمام الناس بعد الصالة  ويذكرهم باهلل .                                    )    -2

 (          سجدات .                                                           )  في كل ركعة من صالة الكسوف أربع   -3

 (        حكم صالة الكسوف سنة مؤكدة .                                                                           )  -4

 (        )                                     يحدث الكسوف لحكمة من هللا وهي والدة طفل صالح .                -5

 (         إذا انتهت صالة الكسوف قبل زوال الكسوف يسن للناس اإلكثار من الدعاء .                         ) -6

 (        الكسوف هو غروب الشمس قبل وقت الغروب .                                                         )  -7

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :يناسبها بما التالية الفراغات املئي -3س

 القمر، كله أو بعضه .  أو  هو ذهاب ضوء الشمس ................. تعريف    -1

 ......... . ....................من العبادات المشروعة عند حدوث الكسوف ...................................... و .........   -2

 ....................................... . الحكمة من مشروعية الكسوف .......................................  -3

 يبدأ وقت صالة الكسوف من ..................................... إلى  ................ .   -4

 ...... اإلمام الناس ويذكرهم باهلل..... من سنن صالة الكسوف أن تؤدى  ..........................  و أن ......   -5

 الة قبل زوال الكسوف فال تعاد الصالة ، بل يسن ...........................و....................... إذا انتهت الص -6

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
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 صلي العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني : -4س

 

 أجيبي عما يلي  : -5س

  عرفي الكسوف ؟  -

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

الحكمة من مشروعية حدوث الكسوف ؟   ما -

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

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

 عددي العبادات التي يجب على المسلم القيام بها عند حدوث الكسوف ؟   -

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

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

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

 

 أشرحي صفة صالة الكسوف شرح مفصل ؟   -

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

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

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

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

 العمود الثاني  العمود األول 

 ) أ( من ابتداء الكسوف إلى زواله.     (  وقت صالة الكسوف 1) 

 هللا تعالى والصدقة. )ب(  ذكر   :  كسوف (  حكم صالة ال2) 

 الخروج من المسجد . )جـ(  (  عند انتهاء صالة الكسوف قبل زوال الكسوف ، يسن : 3) 

 ) د( الحمد هلل .   (   الحكمة من حدوث الكسوف   4) 

 )هـ ( من منتصف الكسوف إلى الفجر .   

 )و( سنة مؤكدة .  

 . )ز(  اللهم صيبًا نافعًا  

 )ح(  واجب .  

 موت أحد األنبياء. )ط(   

 )ي(  تخويف هللا عباده .  



 

1 
 

 هـ2411-لعام للفصل األول  السادسللصف  الفقه والسلوك لمادة شاملةأسئلة               

 (صالة االستسقاء) الرابعةالوحــــــدة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لكل فقرة مما يلي أربعة إجابات واحدة فقط منها صحيحة:4س

1 

 :تعريف االستسقاء هو طلب ................. من الله تعالى بنزول المطر

 مان األ)د( النبات (جـ) السقيا( ب) الطعام (أ) :

2 

 :صفة صالة االستسقاء كصفة صالة

   العشاء( د) العيد( جـ) الجمعة  (ب) الفجر (أ)

3 

 :صالة االستسقاء لها 

 خطبة قبلها( د) خطبتان قبلها( جـ) خطبة واحدة بعدها( ب) خطبتان بعدها(  أ)

1 

 :   ستسقاءحكم صالة اال

 واجبد() جائزجـ( ) ستحبب(م) سنة مؤكدةأ()

 

 اجيبي بعالمة صح أم خطأ: -2س

 (   )        يستحب قول الله أكبر عند نزول المطر   .                                                               -4

 (      )   اإلمام خطبة واحدة بعد صالة االستسقاء  .                                                       يخطب -2

 (       )   صفة صالة االستسقاء كصفة صالة الجمعة   .                                                          -3

 (     )                                                                       حكم صالة االستسقاء واجبة للرجال  .  -1

 (       االستسقاء هو طلب السقيا من الله لينبت الزرع .                                                         )  -5

 

 



 

2 
 

 املئي الفراغات التالية بما يناسبها: -3س

 االستسقاء هو ............................... من الله بنزول ................... . تعريف -4

 حكم صالة الكسوف ....................................... . -2

 حكم صالة االستسقاء ...................................... . -3

صالة االستسقاء كصفة صالة العيد حيث يكبر اإلمام في الركعة األولى ............... تكبيرات ، وفي الركعة الثانية  صفة -1

 .................. تكبيرات .

 الدعاء الذي يستحب قوله عند نزول المطر : اللهم .......................................... . -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أجيبي عما يلي  : -1س

  عرفي االستسقاء ؟  -4
........................................................................................................................................................................................................................ 

 

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

 

 أشرحي شرح مختصر لخطبة صالة االستسقاء -2

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

 

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

 

......................................................................................................................................................... 
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 هـ 2144-لعام للفصل األول  السادسللصف  الفقه والسلوك لمادة شاملةأسئلة               

 ( صالة الجنائز) الخامسةالوحــــــدة 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

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

 :من الحقوق الواجبة للميت 1

: 
 إطعام أهله )د( البكاء عليه (جـ) تعزية أهله ( ب) تغسيله  (أ)

2 
 :الصالة على الميت 

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

3 
 :عدد التكبيرات في الصالة على الميت  

 5( د) 4( جـ) 7( ب) 8( أ)

4 
 ::عند ................. في صالة الجنازة يقف اإلمام

 رأس المرأة( د) وسط الرجل( جـ)                               المرأة وسط الرجل ورأس( ب) أة رأس الرجل ووسط المر  (أ)

5 
 : الجنائز من سنن  

 .قول المصاب "سبحان هللا "( د) تأخير دفن الميت( جـ) المشي مع الجنازة( ب) زيارة القبور للنساء( أ)

6 
 :من سنن الجنائز قول المصاب

 الحمد هلل  د() إنا هلل وإنا إليه راجعونجـ( ) هب( سبحان هللا وبحمد) استغفر هللا  أ()

7 
 : من محظورات الجنائز

 الدعاء للميت( د) بناء المساجد على القبور (جـ)    خفض الصوت عند الجنازة   (ب الصبر وذكر هللا )أ(

8 
 : من مظاهر الجزع والتسخط

 تصبي أهل البيت ( د) البكاء الخفيف (جـ) .رفع الصوت بالبكاء (ب) الجلوس على القبر( أ)

9 
 :تتميز صالة الجنائز عن غيرها بـ

     .  ليس بها سجود( د)      .  ليس بها سجود (جـ) ليس بها ركوع وال سجود (ب)  ركوعليس بها ( أ)

10 
 : في التكبيرة الثالثة في الصالة على الميت

 .الدعاء للميت( جـ)  قراءة سورة الفاتحة (ب) الصالة على النبي( أ)

 

 

 التسليم تسليمة واحدة (د)

11 
 : تغسيل الميت وتكفينه من

 .الصالة على الميت( د)     .  محظورات الجنائز( جـ) .الحقوق الواجبة للميت (ب) سنن الجنائز)أ( 

12 
 : من  الميت أهل تعزية

 .الصالة على الميت( د)     .  محظورات الجنائز( جـ) .الحقوق الواجبة للميت (ب) سنن الجنائز)أ( 
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 :اجيبي بعالمة صح أم خطأ /س2

 (     )                                        تكفين الميت واتباع جنازته من محظورات الجنائز .               -1

 (     )             يقف اإلمام عند رأس الرجل ووسط المرأة في صالة الجنازة .                     -1

 (   )          نصلي على النبي صلى هللا عليه وسلم بعد التكبيرة الثالثة في الصالة على الميت   -2

 (    )                                                         من سنن الجنائز بناء المساجد على القبور  -3

 (     )               : شق الثياب وضرب الخدود .                         من أمثلة الجزع والتسخط -4

 (      )               من الحقوق الواجبة للميت تغسيله وتكفينه .                                       -5

 (      )              نقرأ سورة الفاتحة بعد التكبيرة األولى في الصالة على الميت .                 -6

 (     )              من سنن الجنائز الوقوف على القبر والدعاء لميت بعد الدفن .                   -7

    (     )                يستحب للرجال والنساء زيارة القبور .                                             -8

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 املئي الفراغات التالية بما يناسبها:/3س

 .................................................. .من األدعية التي تقال في الصالة على الميت : اللهم اغفر لحينا وميتنا  -1

 أو  اللهم اغفر له وارحمه  .................................................................. .

 من سنن الجنائز .............................................................................. .  -2

 ظورات الجنائز .......................................................................  .من مح -3

 حكم التعجيل بدفن الميت .......................................................  -4

 .......، .........................يقول الزائر إذا دخل المقبرة السالم على .......................................... -5

 ........................................................وإنا ................................................... . ويرحم

 ........ .... وإنا ..........................................يقول من أصابته مصيبة : إنا ................... -6

 بعد التكبيرة األولى في الصالة على الميت نقرأ .............................. . -7

           س
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 :  عددي ما يأتي /4س             

 أ/ الحقوق الواجبة للميت ؟  

............................................................................................................................*....................

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

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

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 

 ب/سنن الجنائز ؟  

1................................................................................................../..... 

2.................................................................................................... / 

3..................................................................................................... / 

4......................................./............................................................... 

5....................................................................................................../ 

 

 

 جـ/ محظورات الجنائز ؟ 

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

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

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

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

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الصالة على الميت ؟   أشرحي صفةد/ 

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

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

.................................................................................................................................................. 
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 لي العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني :  ص / 5س

 

 

 

 العمود الثاني  العمود األول 

 أ( الحقوق الواجبة للصغير  غسل الميت وتكفينه  -1

 ب( محظورات الجنائز  الوقوف على قبر الميت   -2

 ج( سنن الصالة  بناء المساجد على القبور   -3

 د( الحقوق الواجبة للميت  الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة   -4

 هـ( صفة صالة االستسقاء  

 و( سنن الجنائز  

 ز(  صفة الصالة على الميت  


