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  الفقه:      المادة     -     المتوسطاألول  :      الصف   - العمل لقياس المهارات  أوراق

 

 

 

 

 
 

 هـ1439/  1438العام الدراسي:  األول الفصل الدراسي:

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 األول المتوسطلصف ل

 
 
 

 
  

  الأولى الوحدة : المعيار

 المملكة العربية السعودية
 التعليموزارة 

 إدارة تعليم منطقة ...........
 مكتب تربية وتعليم .............

 مدرسة ..............................
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  الفقه:      المادة     -     المتوسطاألول  :      الصف   - العمل لقياس المهارات  أوراق

 

 

 

      

 خريطة المفاهيم أكمل: 1س 

 

 الفقه هو : معرفُة الأحكاِم الشرعيِة العملية.

 

 

  

األحكام الشرعية

……………………………………
……

المكروه
……………………………………

……
……………………………………

……
الواجب

 :تعريفه

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

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

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

....... 

 :تعريفه

مااااا ي ااااااب 

فاعلاااا  و  

يعاقاااااااااااااب 

 .تارك 

 :تعريفه

ما   ي ااب 

فاعلاا و و  

يعاقاااااااااااااب 

 تارك .

 :تعريفه

مااااا ي ااااااب 

تاركااااااااااا و 

ويعاقاااااااااب 

 فاعل .

 :تعريفه

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

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

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

....... 

 مثاله:

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

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

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

....... 

 مثاله:

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

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

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

....... 

 مثاله:

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

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

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

....... 

 مثاله:

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

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

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

....... 

 مثاله:

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

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

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

....... 
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  الفقه:      المادة     -     المتوسطاألول  :      الصف   - العمل لقياس المهارات  أوراق

 الفقه. عرف:  1س
...............................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

 بذكر أوجه الّشبه وأوجه الاختلاف بين : قارن:  2س

 الواجب والمستحب –أ 

 المستحب الواجب المقارنة

   أوجه الشبه

   أوجه الاختلاف

 والمحرم المكروه –ب 

 المستحب الواجب المقارنة

   أوجه الشبه

   الاختلافأوجه 

 تعريفاً لكل واحد منها بعبارة من عندك . اكتب: علي ضوء فهمك للأحكام الشرعية:  3س

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

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

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

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

 ف علي المباح من الحرام: من أين يمكن أن نتعّر  4س

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

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

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

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

 

 

 

 

 التالي :الجدول  أكمل

 

 الماء النّجس الماء الّطهور 

 والوضوء  الطهارة :  المعيار

  الأولى الوحدة :  المعيار
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  الفقه:      المادة     -     المتوسطاألول  :      الصف   - العمل لقياس المهارات  أوراق

هووووو الموووواء الوووو   لووووم يت يّوووور  التعريف

 بالنجاسة:

 مثل:

 مياه البحار . -1

2 - 

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

3- 

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

هوووو المووواء الووو   ه يّووور لو ووو  أو 

 طعم  أو ريح  بنجاسة.

 مثل :

 مياه البَيَّارات . -1

2 - ................................. 

3- 

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

يشوورا اسووتعمال  لووو الو وووء  الحكم

 وال ُسل ، واألكل والّشرب.

ال يجوز استعمال  لوو الّطهوارة، 

وال لو غيرها كالّشرب ، أو مع 

 الطعام .
ل مو  مثل : أن يقع لي  قليو –إذا ه يّر الماء بشئ يسير طاهٍر  هو يح

 له ا باق علو طهوريت . –التراب ، أو الصدأ 

كثيوور وأحووبح ال يطلوو  عليوو  موواء أمووا إذا ه يوور بشووئ طوواهٍر 

 وإ موووا يُسوووّمو عصووويراً أو غووواياً أو غيووور ذلووو  ، ل  ووو  ال يصوووحّ 

 الو وء من  .

 

 

 
 أقسام الطهارة. عدد: 1س

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

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

 تصنيفاً مناسباً. –في جدول  –: صّنف الكلمات التالية 2س

 اآلبار( –ماٌء مات لي  حيوان وه يّر ريح   –الّسيول  –األ هار  –ماٌء خالط  بول ل يّر لو    –) البحار 

      

 الماء الّطهور واذكر حكمه، والماء النجس واذكر حكمة. عرف:  3س

  الطهارة :  المعيار
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  الفقه:      المادة     -     المتوسطاألول  :      الصف   - العمل لقياس المهارات  أوراق

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

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

 : ما حكم الأكل بمعلقة من ذهب ؟ مع ذكر الدليل. 4س

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

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

 ما تفعله في الحالات التالية: بين:  5س

 عاً ، ثم باًل علي ثوبك.حمْلَت صبياً رضي –أ 

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

 رأيت زميلاً لك يقوم بفتح صنبور المياه ثم يذهب ويتركه دون إغلاق. –ب 

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

 أردت أن تصّلي فوجدت دماً علي ثوبك –ج 

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

 : كيف يتم تطهير جلود الميتة؟ 6س

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

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

 الحكمة الملتمسة مما يأتي : بين:  7س

 الابتعاد عن الناس في الصحراء عند قضاء الحاجة. –أ 

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

 النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. –ب 

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

 

 الخرائط الذهبية التالية: أكمل

 

فروض 
الوضوء 
:ستة ، هي

المواالة، فال 
........  يفصل بين 
.......  فصال 

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

غسل الوجه، 
ومنه 

واالستنش.........
اق

غسل اليدين مع 
المرفقين

مسح جميع 
الرأس، ومنه 
األذنان

مع ..... غسل 
الكعبين

الترتيب بين 
المذكو............

رة

  الوضوء :  المعيار
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 خريطة المفاهيم التالية أكمل

 

سنن 
الوضوء

تخليل ما بين أصابع 
اليدين والرجلين

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

.....

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

.........

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

......

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

......

التسـّوك

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

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

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

.........

نواقض 
الوضوء

، وال ...أكل لحم 
يدخل فيه لبنها أو 
المرق الذي طبخ 

فيه لحمها

كل خارج من 
....  مثل ........ 

والغائط و 
...............

النوم وما شابهه 
الكامل ، ..... و.... 

إال يسير النوم من 
قاعدة  أو قائم فال 

ينقض الوضوء

باليد من ..... مّس 
غير حائل

نواقضه

  الوضوء :  المعيار
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 : ميّز من ينتقض وضوؤه ممن لا ينتقض في الحالات التالية، مع بيان السبب : 1س

 يده  جاسة. غخص وقعت علو –أ 

 .............................................................................................................................. 
 غخص  َعََس وهو جالس لو المسجد. –ب 

 .............................................................................................................................. 
 غخص غرب لب   اقة، ومرقة بها لحم إبل. –ج 

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

 غخص أجر  عملية جراحية لخدّر هخديراً كامالً. –د 

 .............................................................................................................................. 
 غخص أحيب بجرا لخرج من  الدم. -هـ 

.............................................................................................................................. 
 غخص سقط لأغمو علي  ساعة ثم ألاق. –و 

  الوضوء :  المعيار

كاااااج  اااااار   -1

مااااااي ال،اااااا يلييو 

م ااااااااج: ال ااااااااوج 

 والغائط والريح.

ماااالف ال اااار   -2

 الياااا  مااااي  ياااار 

 حائج.

النااااااوم ومااااااا  -3

شااا    كام مااا  

والتحذير الكامجو 

إ  ي،ااااير النااااوم 

مي قاعا  وو قاائم 

فاااااااااا  ياااااااااان   

 الوضو .

وكاااااااج لحااااااام  -4

ام اجو و  يا  ج 

فياااااااا  ل ن ااااااااا وو 

  حط  المرق الذي 

 في  لحم ا.

1............

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

........ 

2............

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

........ 

ِّك. -3  الت،وف

4............

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

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

ت ليج ماا  -5

 ااايي وعاااا   

اليااااااااااااااااااا يي 

جليي.  والرفِّ

 

 ،ااااااااج  -1

الوج  ومن  

المضمضااة 

 وا ،تنشاق

 ،ااااااااج  -2

اليااا يي مااا  

 المرف يي.

م،اااااااااح  -3

جميااااااااااااااااا  

الروي ومن  

 األذناي.

 ،ااااااااج  -4

الرجليي م  

 الكع يي.

الترتيب  -5

 اااااااااااااااااااااايي 

األعضاااااااا  

 المذكورة.

المااوا ةو  6

فااا  ي عاااج 

 اااااااااااااااااااااايي 

األعضاااااااا  

فعاااااااااااااااا  

 طوي ً.

 

 النية. -1

ط ااااارة  -2

 الما .

إزالة ما  -3

يمنااااااااااااااااااا  

وعااااااااااااوج 

المااااااااااااااااااا  

 لل شرة.

 

 

 الصالة

 

مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسّس 

 المصحف

 

 الطواف

 

 في كل حال

 

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

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

 

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

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

... 

 

مح ااااااااة  -1

هللا تعاااااااال  

 للمتط فريي

2...........

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

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

وناااااااااااااا   -3

يك فاااااااااااااااااار 

ال طاياااااااااااا 

 والذنوب

4...........

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

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

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

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

 ن السبب؟ا: ماذا تفعل في الحالات التالية مع بي 2س

 هو أت وحليت ثم رأيت جزءاً م  رجل  لم يصب  الماء. –أ 

 .............................................................................................................................. 
 هو أت بجا ب زميل  للما ا تهو م  و وئ  رأيت مرلق  لم يصب  الماء. –ب 

 .............................................................................................................................. 
 حاله  هل  ب ير و وء .حليت  اسياً أ   محدث، ثم ه كرت بعد أسبوع أن  –ج 

 .............................................................................................................................. 
 غسلت وجه  ويدي  للنظالة ثم  ويت أن هكمل بقية األعضاء بنية الو وء –د 

 .............................................................................................................................. 
 هو أت ولما بقو غسل القدمي  رأيت مرلق  لم يصب  الماء. -هـ 

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

: رأي رسول هللا صلي هللا عليه وسلم أصحابه يتوضؤون فرأى بعضهم تلوح أعقابهم لم يمّسها الماء، فقال صلي هللا  3س

 عليه وسلم :"ويل للأعقاب من النار".

 يدل الحديث علو االهتمام بأمر يتعلّ  بفروض الو وء، لما هو؟ –أ 

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

 يح ّر الحديث م  أمر يقع لي  بعض الناس، لما هو ؟ –ب 

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

 ألاد الحديث هتعل  بالّنصح إلخوا   المسلمي ، لما هو؟ –ج 

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

 الوضوء؟: ما الفضل الحاصل لمن قال الذكر الوارد بعد  4س

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

 ه:ي: اكتشف الخطأ في الجمل التالية ، ثم صحح 5س

 .....................................................................................يستحب مسح الرأس ثالث مرات –أ 

 ...........................................................................يُستحب غسل الكفي  عند غسل اليدي  إلو المرلقي  –ب 

 .....................................................................................يجب الو وء عند قراءة القرآن –ج 

 

 خريطة المفاهيم أكمل

 

 

 

 

  

ا،ت  ام ال رشاة 
والمعاجيي الح ي ة العمج عن  ف   ال،واك فوائ  ال،واك االحا ت الت  يتأك  في

  السواك :  المعيار

 الّسواك

و وو ماااا ي ااااوم تعريفسسسه : ا،اااتعماج عااااو  وراكا
 م ام  ف  تنظيف األ،نايو واللفِّ َةو والل،اَي.

 : ،نة مؤك ة حكمه
 

 

 

 

 

ل ا حكام ال،فاواك فا  

ون ااا  المشااروعيةو إ 

   تغن  عن  .

 

 

إذا ف اااااااا  عااااااااو   -1

األراك ي،ااااتعمج مااااا 

 ي وم م ام .

 

إذا ف ااا  ماااا ي اااوم  -2

م اماااا  ي،ااااتعمج مااااا 

يمكااي وي يحعااج  اا  

 التنظيف

 

1- ................ 

 

2- ................. 

 

3- ................. 

 

4- .................. 

 

5- ................. 

 

1- ................ 

 

2- ................. 

 

3- ................. 

 

4- .................. 

 

5- ................. 
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 عما يلي: من خلال دراستك لهذا الحديث أجب "أكثرت عليكم في الّسواك". صلي هللا عليه وسلم: قال  1س

 ما الحكم الذي يستفاد من هذا الحديث؟ –أ 

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

 ما وجه الدلالة منه علي ما تذكر؟  –ب 

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

 : "السواك هو عود الأراك الذي ُيؤخذ من شجرة الأراك، ومن تسّوك بغيره فقد خالف السنة". 2س

 من خلال ما درسته في موضوع الّسواك، ناقش العبارة السابقة. -

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

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

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

 : صّحح الُجمل التالية: 3س

 ُيشرع الّسواك للصائم صباحاً فقط. –أ 

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

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

 الّسّنة أن تبدأ بالاستياك من جانب الفم الأيسر. –ب 

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

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

 الّسواك خاٌص بالرجال والنساء دون الأطفال. –ج 

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

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

  السواك :  المعيار
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 الخرائط الذهبية أكمل

 

 

 

 

  

شروط المسح عليها

أن يكون المسح في 
دون .......

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

أن يكون 
  ........................

في المدة المحددة
.........أن يكونا 

مع ........ أن يسترا 
الكعبين

أن يلبسهما بعد 
الطهارة.............. 

مبطالت 
المسح

حصول الَحَدث 
........

أو ..... خلع 
أحدهما

انتهاء مّدة 
............

 المسح على الجبيرة والخف :  المعيار
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  الفقه:      المادة     -     المتوسطاألول  :      الصف   - العمل لقياس المهارات  أوراق

 

 ثلاثاً من ِحكَم مشروعية المسح علي الحوائل. عدد:  1س

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

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

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

 

 ( أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي ، مع تصحيح الخطأ إن وجد: X:  ضع علامة )        ( أمام العبارة الصحيحة وعلامة ) 2س

 من مسح علي جوربيه بعد انتهاء المدة ثم صلي فصلاته صحيحة .            )        ( –أ 

 يمسح علي الجبيرة من جميع جوانبها.                                     )        ( –ب 

 من استغني عن العصابة فلم يخلعها ومسح عليها فطهارته باطلة .            )        ( –ج 

 

 اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي::  3س

 مدة المسح علي الجوربين للمقيم هي: –أ 

 حتى يخلع الجوربين( –يوم وليلة  –)خمس صلوات 

 مدة المسح علي الجبيرة هي : –ب 

 حتى يستغني عنها( –يوم وليلة  –)ثلاثة أيام بلياليها 

  

 الخامسةالوحدة  :  المعيار

https://www.eduksa.net/edu/?app=content.list&level=7&semester=1&subject=9
https://www.eduksa.net/edu/?app=content.list&level=7&semester=1&subject=9


 

 
 

          هـ 14/      / التاريخ :                      /1:   صلفال                             :                        سماال
 

  

  

  

 

  الفقه:      المادة     -     المتوسطاألول  :      الصف   - العمل لقياس المهارات  أوراق

 

 

 

 خريطة المفاهيم أكمل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ما حكم التيّمم في الحالات التالية: 1س

 .رجل بجانب البحر وليس معه ماء عذب يتوضأ منه، وهو بعيد عن البلد 

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

 . رجل في بيته وانقطع عنه الماء 

التيمم

مبطالته فروضة شروطه
الحاالت التي 
يُشرع فيها

حكمه

 التيمم :  المعيار

 التيمم :  المعيار

يجسب عنسسد عسسدم 
المسسسسسسسسسساء أو ... 
عسسسن اسسسستعماله 
إذا أراد ..... 

 ونحوها

1...............
......... 

عنسسسسسد عسسسسسدم  -2
القسسسسسسدرة علسسسسسسي 

 استعماله

 النية -1
2...............

............... 
طهسسسسسسسسسسسسسسارة  -3

 التراب

مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسح  -1
 الوجه

 
2...............

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

1............. 
...............

... 
2.............

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

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

https://www.eduksa.net/edu/?app=content.list&level=7&semester=1&subject=9
https://www.eduksa.net/edu/?app=content.list&level=7&semester=1&subject=9
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  الفقه:      المادة     -     المتوسطاألول  :      الصف   - العمل لقياس المهارات  أوراق

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

 . رجل مسافر في الصحراء ومعه ماء قليل ولم يجد ما يتوضأ به 

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

 ( أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي ، مع تصحيح الخطأ إن وجد: Xة ) :  ضع علامة )        ( أمام العبارة الصحيحة وعلام2س

 .            )        ( التيمم ضربتان، ضربة يمسح بها الوجه، وأخري يمسح بها ظاهر الكّفين –أ 

الذي لا يستطيع الوضوء والتيمم لا يترك الصلاة بل يصلي علي حسب حاله.        )         –ب 

) 

 رجل تذكّر وهو يصلي أنه ُمحدث فتيّمَم بالّسجاد ثم أتّم صلاته.                      )        ( –ج 

 )        (    .     مريض عجز عن الوضوء والتيمم فترك الصلاة                                –د 

 : اذكر ثلاث حالات يصّح فيها التيمم، وثلاث حالات أخري لا يصّح فيها التيمم. 2س

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

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

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

  

 

 

 رأيك في الحالات الآتية: بين: من خلال دراستك  1س
 رجل مسافر مع عائلته، فلما حضر وقت الصلاة أقام وصلى. –أ 

المؤّذن، ثم  نذّ أ –.......ب ..........................................................................................................................
 تبّين له أنه أّذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق.

ع م تنك –.......ج ..........................................................................................................................
 حي علي الصلاة(.لاح( عليأصحابك في البّر، فأّذن أحدكم للّظهر وقّدم )حي علي الف

 هل يشترط في : 2س.................................................................................................................................

 المؤّذن أن يكون متوضئاً عند الأذان؟

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

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

 : صّحح الأخطاء في الجمل الآتية: 3س

 أّذن المؤّذن واثنان من زملائك يتحّدثون فيما بينهما ولا يجيبان المؤذن. –أ 
................................................................................................................. 

  الآذان والإقامة :  المعيار
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  الفقه:      المادة     -     المتوسطاألول  :      الصف   - العمل لقياس المهارات  أوراق

 السّنة عند قول المؤذن :"الصلاة خير من النوم" أن تقول :لا حول ولا قوة إلا باهلل. –ب 
................................................................................................................. 

 ُيستحّب الأذان لصلاة الاستسقاء . –ج 
................................................................................................................. 

 حكم تقديم المؤذن الشهادتين علي التكبير؟ بين:  4س

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

 : ما حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان؟ 5س

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

 : ما السنن التي ينبغي مراعاتها عند سماع المؤذن؟ 6س

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

 
 

 

 ( أمام العبارة الخاطئة : X:  أجب بكتابة )        ( أمام العبارة الصحيحة وعلامة ) 1س

 ُفرضت الصلاة بواسطة جبريل عليه السلام .                                           )        ( –أ 

 )        (                         .إذا قّصر في الصلاة َمْن عمره عشرة سنين فإنه يضرب عليها –ب 

 : اذكر دليلاً واحداً لكل مما يأتي: 2س 

 الصلاة تكّفر السيئات. –أ 

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

 الصلاة واجبة علي كل مسلم بالغ عاقل. –ب 

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

 خطر ترك الصلاة –ج 

................... ........................................................................................................... 
 : تحت أّي عنوان وردت كل عبارة من العبارات التالية: 3س

 ون خشوع كالجسد بلا روح.الصلاة من د –أ 

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

 أنها عمود الإسلام. –ب 

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

 تدبّر معاني الآيات والأذكار. –ج 

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

  الصلاة :  المعيار
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  الفقه:      المادة     -     المتوسطاألول  :      الصف   - العمل لقياس المهارات  أوراق

 الدليل علي ذلك. لي مصادر التعّلم المختلفة: أذكروع إ: فرضت الصلاة في السماء ليلة المعراج، بالرج 4س

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

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

................................................................................................................................. 
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  الفقه:      المادة     -     المتوسطاألول  :      الصف   - العمل لقياس المهارات  أوراق

 

 

 :  اختر الإجابة الصحيحة :1س 

 يكون نظر المصّلي في صلاته إلي: –أ 

 الصف الذي أمامه( –موضع سجوده  –)موضع قدميه 

 يجعل المصّلي يدية أثناء السجود : –ب 

 عند بطنه( –عند ركبتيه  –)عند كتفيه 

 يجعل المصلي يدية مفرجتي الأصابع في: –ج 

 قيامه( -سجوده  –)ركوعه 

 : كان رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يستعذ باهلل في التشهد الأخير من أربعة أمور، فما هي؟ 2س

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

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

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

 : صّحح الخطأ في الُجملة الآتية: 3س

 صفة الافتراش : أن يفترش رجله اليمني، وينصب رجله اليسرى.

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

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

 

 

 

 

 بين شروط الصلاة وأركانها وواجباتها بذكر أوجه الّشبه وأوجه الاختلاف بينهما قارن:  1س

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

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

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

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

  صفة الصلاة المهارة المستهدفة : 

 

 

 شروط الصلاة وواجباتها وأركانها :  المعيار
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 ( أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي ، مع تصحيح الخطأ إن وجد: Xة وعلامة ) :  ضع علامة )        ( أمام العبارة الصحيح2س

 من نسي ركناً من أركان الصلاة جبره بسجود السهو .                                 )        ( –أ 

 (من تعّمد ترك أحد واجبات الصلاة بطلت صلاته.                                   )         –ب 

 )        (                    .وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلي أن يكون ظل الشئ مثليه –ج 

 )        ( يجب علي المرأة تغطية وجهها وكّفيهما في الصلاة إذا كانت عند رجال أجانب.     –د 

 

 : من كل دليل من الأدلة الآتية تستقيدينهحكماً فقهياً  اذكر:  3س

ا مَّوُقوًتا1إِنَّ الصَّلَ )   قال تعالي : –أ  ََ ( وَة كَاَنت َعَلى اُلُمٌؤِمِنيَن ِكتَب

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

ّل َمسِجد  يَبَني)   قال تعالي : –ب  َِ ( ~ اََدَم ُخُذواْ ِزيَنَتُكم ِعنَد ُك

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

" صب قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً "  قال صلي هللا عليه وسلم : –ج 

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

 لا يقبل هللا صلاة أحدكم إذا أحدث حتي يتوضأ""  يه وسلم :قال صلي هللا عل –د 

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

" ما بين المشرق والمغرب قبلة"  سلم :قال صلي هللا عليه و –هـ 

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

 الغراغ فيما يلي: أكمل: تأّمل في أركان الصلاة وواجباتها، ثم  4س

 و ............ و ........:...............................   و ........................ جميع أركان الصلاة فعليّة إلا : –أ 

 ......................... و ................... و ......................... فهي قوليّة.

 فهو فعلي.:.................... .................... وليّة إلاجميع واجبات الصلاة ق –ب 

 

 

 

 ( أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي ، مع تصحيح الخطأ إن وجد: Xعلامة )        ( أمام العبارة الصحيحة وعلامة )  :  ضع2س

   ُيسٌن الدعاء في التشٌهد الأخير بعد الصلاة علي النبي صلي هللا عليه وسلم .              )      - أ

) 

 جلسة الافتراش تكون فقط في الجلوس بين السجدتين.                               )        ( –ب 

 ( ُيسٌن وضع اليد اليمني علي اليسري أثناء القيام في الصلاة.                            )        –ج 
 

 يبطلها فيما يلي، مع بيان السبب: : ميّز ما يبطل الصلاة وما لا 2س 

 شروط الصلاة وواجباتها وأركانها :  المعيار
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الحركة الكثيرة  –الحركة الكثيرة لضرورة  –شرب الشاى  –التبٌسم  –الحركة اليسيرة  –)الضحك 

الانحراف بالبدن عن القبلة  –الالتفات بالرأس لغير حاجة  –الحركة الكثيرة المتوالية  –قة المتفّرِ 

 رفع البصر إلي السماء( –لغير ضرورة 

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

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

ثلاثة من  عدد:  3س ....................................................................................................................................................................................

 الأحكام المتعّلقة بكل مما يأتي:

 سنن الصلاة . –أ 

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

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

 مكروهات الصلاة . –ب 

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

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

 مبطلات الصلاة . –ج 

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

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