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*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



 
فقھالمادة :المملكة العربیة السعودیة

االول متوسطالصف :اإلدارة العامة للتربیة والتعلیم
ساعة ونصفالزمن : منطقة المدینةب

)رقم الجلوس (    :مدرسة 

:..................................الطالب اسم الفصل الدراسي األولول متوسط للصق االنھائي فقھ اختبار 
---------------------------------------------------------------------------------------------

 ِ◌
السؤال األول :

:المصطلحات التالیةعرف/ 1
}النجاسة الحكمیة–التیمم–المحرم–السنة–الصالة–الطھارة{ 

....... )...............................................................................................................  (
.......... )............................................................................................................(

...............)........................................................................................................  (
..... ).................................................................................................................(

........)............................................................................................................... (
......... ).............................................................................(................................

.........................................................................................................................(

----------------------------------------------------------------- -----
/ مثل لما یلي :2

................  ...........: ....................النجاسة الذاتیة 
....................................................نجس :...ماء 

.....    ........استجمار بشيء مباح ....................
................................استجمار بشيء محرم ..........

----------------------------------------------------------------- -------
3
اجب  لما یطلب منك  :/ 
 من فروض الوضوء التي یجب غسلھا

......................................................................................
 السواك عندھا یتأكدالتي األمورمن

.....................................................................................
 یكون التراب أنمن شروط التیمم

........................................................................................
 من مبطالت التیمم

..........................................................................................................
شروط الصالة تسعة منھا

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

5

6

2

اقلب الورقة



السؤال الثاني : 

:دائرةالمناسب وضع / وضح  حكم كل مسالة باالختیار 1
 مبطل للصالة–مكروه–سنة–واجب–ركن ( اإلحرام تكبیرة(
مبطل للصالة–كروه     م–سنة     –واجب      –(    ركن  الطمأنینة(
 مبطل للصالة –مكروه –سنة     –واجب      –ركن  (األعلىقول سبحان ربي(
مبطل للصالة –مكروه     –سنة–واجب      –ركن       (  االستفتاح(
 مبطل للصالة –مكروه –سنة–واجب–(   ركن  النظر الى موضع السجود(
 مبطل للصالة –مكروه     –ة     سن–واجب  –(   ركن  والفماألنفالتلثم على(
 مبطل للصالة  –مكروه   –سنة     –واجب –ركن   ( والقھقھةالضحك(

التالیة :األوقاتوضح / 2
..............  من زوال الشمس الى ان یصیر ظل كل شيء مثلھ )...............................( ..........

من طلوع الفجر  الثاني الى طلوع الشمس ).............................(.........................
)األحمرمن غروب الشمس الى مغیب الشفق ............................( .........................
.. من انتھاء وقت المغرب الى نصف اللیل ) ...........................( ........................

( .................................................... من انتھاء وقت الظھر الى ان یكون ظل كل شيء مثلیھ )

 ---------------------------------------------------------------------

العبارة الخاطئة :أمام) ×(   العبارة الصحیحة وعالمة أمام) √/ ضع عالمة (  3
)(من الھجرة   األولىفي السنة األذانشرع * 
)(من الھجرة   فرضت الصلوات الخمس في السنة الرابعة * 
)(یجب ستر العورة عند قضاء الحاجة * 
)(تقدم رجلك الیسرى عند دخول المسجد أنیسن * 
)(الصالة نور لصاحبھا وتمحو الخطایا وسبب لدخول الجنة * 

 -----------------------------------------------------------------------
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من الرحیمـــبسم هللا الرح

أولى متوسطالصف :المملكة العربیة السعودیة
فقھالمادة :وزارة التربیة والتعلیم

ساعة ونصفالزمن :...........لعامة للتربیة والتعلیم باإلدارة ا
4عدد األوراق : ..............متوسطة 

الفصل الدراسي األول  ( الدور األول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.......................................................................: رباعي اسم الطالبة 

...........................................رقم الجلوس : 

.................................................التاریخ : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدرجة رقم السؤال
رقما

المعلمة الدرجة كتابة
المصححة

المعلمة 
المراجعة

المعلمة 
المدققة

األول

الثاني

الثالث

المجمــــوع

الدرجة النھائیة : 

 )1 (30



السؤال األول :

( أ )  صححي الجمل اآلتیة :

/ یشرع السواك للصائم صباحا فقط .1

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

/ السنة أن تبدأ باالستیاك من جانب الفم األیسر .2

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

/ السنة عند قول المؤذن : ( الصالة خیر من النوم ) 3

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

/ صفة االفتراش : أن یفرش رجلھ الیمنى و ینصب الیسرى4

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ

الخاطئة :) أمام العبارةXأمام العبارة الصحیحة , و عالمـــة ( √ ) ( ب )  ضعي عالمـــة ( 

/ التیمم ضربتان ضربة یمسح بھا الوجھ , و أخرى یمسح بھا ظاھر الكفین (       )1

(      )/ فرضت الصالة بواسطة جبریل 2

/ یمسح على الجبیرة من جمیع جوانبھا     (     )3

/ من استغنى عن العصابة فلم یخلعھا و مسح علیھا فطھارتھ باطلھ   (      ) 4

المریض یعجز عن الوضوء و التیمم : یترك الصالة  (      )/5

/ یسن وضع الید الیمنى على الیسرى أثناء القیام في الصالة   (    )6

)                      یتــــــبع2(

( اختبار فقھ  للصف األول المتوسط  ــ  الفصل الدراسي األول  ( الدور األول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



اختبار فقھ  للصف األول المتوسط  ــ  الفصل الدراسي األول  ( الدور األول)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثاني : 
( أ ) میزي من ینتقض وضوؤه ممن ال ینتقض في الحاالت التالیة :

/ شخص وقعت على یده نجاسة ............................................1

................................../ شخص نعس و ھو جالس في المسجد 2

/ شخص شرب لبن ناقة و مرقھ بھا لحم إبل .............................3

/ شخص أجرى عملیة جراحیة فخدر تخدیرا كامال ................................4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ب ) املئي الفراغات اآلتیة :

............................. و ..................................فھي قولیة / جمیع أركان الصالة فعلیة إالّ .......1

/ جمیع واجبات الصالة قولیة إال ................................................... فھو فعلي .2

/ یطھر جلد المیتة بـ ............................................3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ج ) صنفي ما یأتي حسب الجدول :

ـــ   التبـــسم       ــ     شرب الشايالضحك     ـــ    الحركة الیسیرة      

ال یبطل الصالةیبطل الصالة        

)                        یتـــــــبع 3(



اختبار فقھ  للصف األول المتوسط  ــ  الفصل الدراسي األول  ( الدور األول)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثالث :

( أ ) كان رسول هللا 

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ب ) اختاري اإلجابة الصحیحة :

أمامھ / یكون نظر المصلي في صالتھ إلى :  موضع قدمیھ   ــ       موضع سجوده      ــ   الصف الذي1

/ الماء الذي لم یتغیر بالنجاسة , ھو : الماء الطھور       ــ     الماء النجس      ــ      الماء المحرم2

/ یجعل المصلي یدیھ أثناء السجود :   عند كتفیھ     ــ  عند ركبتیھ     ــ     عند بطنھ3

یوم ولیلة    ــ     حتى یخلع الجوربین/ مدة المسح على الجوربین للمقیم ھي :   خمس صلوات    ــ 4

/ مدة المسح على الجبیرة ھي :   ثالث أیام بلیالیھا      ــ    یوم و لیلة     ــ     حتى یستغني عنھا 5

/ یجعل المصلي یدیھ مفرجتي األصابع في :    ركوعھ     ـــ    سجوده        ـــ    قیامھ6

:/ من السنن عن سماع األذان7

ــ    أن یكون المؤذن ذكرا أن یكون متوالیا    ــ      الصالة على النبي 

انتهت األسئلة .....بالتوفيق و النجاح ..... 

أ / )4(
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