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 ھـ۱٤٤۳األول الدراسي الفصل  من كتاب لمادة الفقھ والسلوك الصف السادسعامة أسئلة 

 ( صالة الجنائز ) -الوحدة الخامسة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لكل فقرة مما یلي أربعة إجابات واحدة فقط منھا صحیحة:  -۱س

 :من الحقوق الواجبة للمیت ۱

 
 إطعام أھلھ (د) البكاء علیھ )جـ( تعزیة أھلھ) ب( تغسیلھ )أ(

۲ 
 :الصالة على المیت 

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

۳ 
 :عدد التكبیرات في الصالة على المیت  
 ٥) د( ٤) جـ( ۷) ب( ۸) أ(

٤ 
 :  عند ................. في صالة الجنازة یقف اإلمام

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

 :الجنائز من سنن   ٥
قول المصاب "سبحان اللھ ) د( تأخیر دفن المیت) جـ( المشي مع الجنازة) ب( زیارة القبور للنساء) أ(

" 
 :من سنن الجنائز قول المصاب ٦

 الحمد للھ د)( للھ وإنا إلیھ راجعون إناجـ) ( ب) سبحان اللھ وبحمده( استغفر اللھ أ)(

 من محظورات الجنائز : ۷
 الدعاء للمیت) د( بناء المساجد على القبور )جـ(   خفض الصوت عند الجنازة   )ب الصبر وذكر اللھ (أ)

 :من مظاھر الجزع والتسخط  ۸

 تصبي أھل البیت ) د( البكاء الخفیف )جـ( .رفع الصوت بالبكاء )ب( الجلوس على القبر) أ(

۹ 
 :تتمیز صالة الجنائز عن غیرھا بـ

     .  لیس بھا سجود) د(     .  لیس بھا سجود )جـ( لیس بھا ركوع وال سجود )ب(. لیس بھا ركوع) أ(

 : في التكبیرة الثالثة في الصالة على المیت ۱۰
 .الدعاء للمیت) جـ(  قراءة سورة الفاتحة )ب( الصالة على النبي) أ(

 

 

 التسلیم تسلیمة واحدة )د(

۱۱ 
 : تغسیل المیت وتكفینھ من

 .الصالة على المیت) د(     .  محظورات الجنائز) جـ( .الحقوق الواجبة للمیت )ب( سنن الجنائز(أ) 

 : من المیت أھل تعزیة ۱۲
 .الصالة على المیت) د(     .  محظورات الجنائز) جـ( .الحقوق الواجبة للمیت )ب( سنن الجنائز(أ) 

 



۲ 
 

 اجیبي بعالمة صح أم خطأ: -۲س

 )    (                                                   تكفین المیت واتباع جنازتھ من محظورات الجنائز .      -۱

 )    (                            یقف اإلمام عند رأس الرجل ووسط المرأة في صالة الجنازة .                  -۲

 )  (                      نصلي على النبي صلى اللھ علیھ وسلم بعد التكبیرة الثالثة في الصالة على المیت   -۳
 )  (                             من سنن الجنائز بناء المساجد على القبور .                                        -٤
 )   (                          شق الثیاب وضرب الخدود .                          من أمثلة الجزع والتسخط : -٥
 )    (                         من الحقوق الواجبة للمیت تغسیلھ وتكفینھ .                                         -٦
 )    (                                           نقرأ سورة الفاتحة بعد التكبیرة األولى في الصالة على المیت . -۷
 )  (                         من سنن الجنائز الوقوف على القبر والدعاء لمیت بعد الدفن .                     -۸
    )  (                              یستحب للرجال والنساء زیارة القبور .                                             -۹

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املئي الفراغات التالیة بما یناسبھا: -۳س

 من األدعیة التي تقال في الصالة على المیت : اللھم اغفر لحینا ومیتنا .................................................. . -۱

 أو  اللھم اغفر لھ وارحمھ  .................................................................. .

 من سنن الجنائز .............................................................................. .  -۲

 .  من محظورات الجنائز ....................................................................... -۳

 .................... حكم التعجیل بدفن المیت ................................... -٤

یقول الزائر إذا دخل المقبرة السالم على ...................................................، ویرحم  -٥
 ........................................................وإنا ................................................... .

 مصیبة : إنا ...................... وإنا .................................... .یقول من أصابتھ  -٦

 بعد التكبیرة األولى في الصالة على المیت نقرأ .............................. . -۷

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          

 

 



۳ 
 

 :  ما یأتي عددي -٤س

 أ/ الحقوق الواجبة للمیت ؟  

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

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

 

 ب/سنن الجنائز ؟ 

۱......................................................................................................./ 

۲.................................................................................................... / 

۳........................................... /.......................................................... 

٤....................................................................................................../ 

٥........................................................................................../............ 

 

  جـ/ محظورات الجنائز ؟

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أشرحي صفة الصالة على المیت ؟ 

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

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

 



٤ 
 

 ل بما یناسبھ من العمود الثاني : صلي العمود األو) ٤س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفقكن اللھ                                                                   

 الثانيالعمود  العمود األول
 أ) الحقوق الواجبة للصغیر غسل المیت وتكفینھ -۱
 ب) محظورات الجنائز الوقوف على قبر المیت  -۲
 ج) سنن الصالة بناء المساجد على القبور  -۳
 د) الحقوق الواجبة للمیت الدعاء للمیت بعد التكبیرة الثالثة  -٤

 ھـ) صفة صالة االستسقاء 
 و) سنن الجنائز 
 الصالة على المیت ز)  صفة 



 

 أسئلة عامة لمادة الفقھ والسلوك الصف السادس من كتاب الفصل الثاني

 )الزكــــــاة( - ة ـــــسادسدة الــــــالوح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  صحیحة: منھا فقط واحدة إجابات أربعة یلي مما فقرة لكل /۱س

 : ركن من أركان مكانة الزكاة  ۱

  الحج  ) د(  اإلحسان  ) جـ(  االسالم ) ب(  اإلیمان  ) أ(

۲ 
 :  الحكمة من مشروعیة الزكاة  

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

۳ 
 : الزكاة  حكم

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

٤ 
 :   من منع الزكاة بخال من غیر جحد لوجوبھا 

أثم وتؤخذ منھ ویعاقبھ ) أ(
 الحاكم

تؤخذ منھ وال یعاقبھ ) جـ( غیر أثم ) ب(
 الحاكم 

 (د) ال شيء علیھ 

٥ 
 :  من شروط  وجوب الزكاة 

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

٦ 
 :  بھیمة األنعام  من 

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

۷ 
 :   في الزكاة وجوب شروط من العام أكثر العشب ترعى أن 

 بھیمة األنعام) د(  الذھب والفضة ) جـ(  الحبوب والثمار ) ب( عروض التجارة ) أ(

۸ 
 :   ومنھا الحبوب األرض من الخارج أنواع من

 الفواكھ) د(      الزبیب ) جـ(     التمر ) ب(     األرز ) أ(

۹ 
 :  أن یشتد الحب ویقوى من شروط وجوب الزكاة في 

 بھیمة األنعام) د(  الذھب والفضة ) جـ( الحبوب والثمار ) ب( عروض التجار) أ( 

 : في الذھب والفضة واألوراق النقدیة  وجوب الزكاة من شروط  ۱۰
 العقل) د(   البلوغ ) جـ(  اإلسالم  ) ب(  مضي سنتان على المال ) أ(

۱۱ 
 :   األموال المعدة للبیع والشراء من أجل الربح ھي 

 الذھب والفضة) د(  الحبوب والثمار ) جـ(  بھیمة األنعام ) ب( عروض التجارة ) أ(



۱۲ 
 :   في الزكاة وجوب شروط من أن یقصد بالبیع والشراء التجارة وحصول الربح 

 بھیمة األنعام  ) د(  الذھب والفضة ) جـ(   ار الحبوب والثم) ب( عروض التجارة ) أ(

۱۳ 
 :  (عند حصاد الزرع وجني الثمار ) وقت إخراج زكاة 

 الذھب والفضة ) د(  الحبوب والثمار ) جـ(  بھیمة األنعام) ب(  عروض التجارة ) أ(

۱٤ 
 :  وقت وجوبھا حكم إخراج الزكاة إذا حل

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

۱٥ 
 : من أداب الزكاة 

إخراج الزكاة قاصدا  ) (ب  المن بالزكاة   ) (أ
 بھا رضا اللھ تعالى 

دفعھا لغیر  ) ـ(ج
 مستحقیھا 

 التكبر على الفقراء ) (د

۱٦ 
 اإلسالم :الزكاة ھي الركن ..................من أركان 

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

 

 : التالیة العبارة أمام خطأ أو بـــ صح أجیبي /۲س

 )       (. مكانة الزكاة ركن من أركان األیمان  -۱

 (        ) .البخل من مشروعیة الزكاة تطھیرا للنفس  من الحكمة -۲

 (        ) . حكم الزكاة سنة  -۳

 (        ) .أثم وتؤخذ منھ  ویعاقبھ الحاكم    لوجوبھا جحد غیر من بخال الزكاة منع من -٤

 (        ) .مضي سنتان على المال   الزكاة وجوب  شروط من -٥

 (        ) . بھیمة األنعام الحمام  من -٦

 (        )األرض الثمار . منمن أنواع الخارج   -۷

 (        ) .تجب الزكاة في الخضار والفواكھ   -۸

 (          ) في الحبوب والثمار أن یكون مما یمكن ادخاره.   الزكاة وجوب  شروط من -۹

 (        ) . والشراء  للبیع الغیر المعدة عروض التجارة ھي األموال  -۱۰ 

 )    . (      الربح وحصول التجارة والشراء بالبیع یقصد أن عروض التجارة  في  الزكاة وجوب  شروط من -۱۱

 (        ) .یجب إخراج الزكاة فورا إذا حل وقت وجوبھا   -۱۲

 (        ) . وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار عند حصاد الزرع  وجني الثمار  -۱۳

 (        ) .وقت إخراج زكاة الذھب والفضة عند مضي سنھ من بلوغ النصاب  -۱٤



 (        )  .من آداب إخراج الزكاة دفع الزكاة للمستحقین   -۱٥

 )     (    آداب إخراج الزكاة المن بالزكاة .من   -۱٦

     )     (   .  من أھل الزكاة المؤلفة قلوبھم   -۱۷

  )      نیاء  ( من أھل الزكاة األغ -۱۸

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : التالیة الفراغات أكملي /۳س

 ............  مكانة الزكاة ...........................  -۱

  ............................................................... الحكمة من مشروعیة الزكاة -۲

 .............الزكاة ................ حكم -۳

 ........................................جحد لوجوبھا ........ حكم من منع الزكاة بخال من غیر -٤

 ........................و........................و........................  وجوب الزكاة  شروط -٥

 ...............................و.............................  من األموال التي تجب بھا الزكاة  -٦

 ........................و..........................و......................  المراد ببھیمة األنعام   -۷

 ........................و.............................  ھیمة األنعام بوجوب الزكاة ب شروط من   -۸

 ............................و.......................  أنواع الخارج من األرض  من -۹

 ..........................و............................. وجوب الزكاة في الخارج من األرض شروط من -۱۰

 ..........................و........................الذھب والفضة واألوراق النقدیة  في الزكاة وجوب شروط من -۱۱

 .........................................................وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار ................. -۱۲

 

 تمنیاتي لكن بالتوفیق
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