االسم :

التارٌخ :

اختبار مادة الفقه  ,الفترة الثانٌة  ,الصف الثانً متوسط  ,الفصل الدراسً الثانً لعام 9341هـ 9331-هـ
اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي :
السؤال األول  :اختيار من متعدد
 -9أول ما ٌبدأ به المعتمر بعد اإلحرام :
ج -السعً بٌن الصفا والمروة
أ -الطواف حول الكعبة  7أشواط
د -الحلق أو التقصٌر
ب -الصالة خلف مقام ابراهٌم علٌه السالم
 -2أول أٌام الحج هو الٌوم ...............من ذي الحجة:
ج -التاسع
أ -السابع
د -العاشر
ب -الثامن
 -4من اعمال الٌوم التاسع من ذي الحجة (ٌوم عرفة ) :
ج -السعً  7أشواط
أ -نحر الهدي
د -صالة الظهر والعصر جما وقصرا
ب -رمً جمرة العقبة
 -3من أعمال لٌلة العاشر من ذي الحجة (لٌلة مزدلفة ):
ج -المشً بسكٌنة ووقار
أ -الحلق أو التقصٌر
د -نحر الهدي
ب -رمً جمرة العقبة
 -5إذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق شعره فقد تحلل التحلل :
ج -الثالث
أ -األول
د -الرابع
ب -الثانً
 -6من أعمال أٌام التشرٌق :
ج -رمً الجمار الثالث
أ -اإلحرام من المٌقات
د -المبٌت بمزدلفة
ب -طواف القدوم
السؤال الثانً  :ضع عالمة صح امام العبارة الصحٌحة وخطأ امام العبارة الخاطئة  ( :نص درجة على كل فقرة )
 -9من ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة وجب علٌه دم ( صح )
 -2االضطباع هو أن ٌكشف الحاج منكبه األٌسر وٌغطً األٌمن ( خطأ )
 -4الحاج المتأخر هو من ٌبقى الى الٌوم الثالث عشر ( صح )
 -3من ترك اإلحرام لم ٌنعقد حجه أصالً ( صح )
ٌ -5جب طواف الوداع على المرأة الحائض والنفساء ( خطأ )
 -6الوقوف بعرفة الى غروب الشمس ركن من اركان الحج ( خطأ )
السؤال الثالث  :أجٌب على ما ٌأتً  ( :درجة على كل سؤال )
 -9اذكري اثنان من واجبات الحج ؟
* طواف الوداع
* الحلق أو التقصٌر
 -2اذكري اثنان من أعمال الٌوم العاشر ( ٌوم العٌد – ٌوم النحر)؟ ( تحسٌن )
* رمً جمرة العقبة
* النحر
اسأل هللا لكن التوفٌق والنجاح معلمة المادة  /أمٌرة بخش
(درجة على كل فقرة )

