
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول المتوسط في مادة الفقه ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/7jurisprudence                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط في مادة الفقه الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                               

     

                  https://www.almanahj.com/sa/7jurisprudence2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade7                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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الرحيم الرحمن الله بسم
 :فقه المادة والتعليم التربية وزارة

الصف                     الشاطئ متوسطة 
 متوسط :الول
:  الصف        : الطالب اسم

الول  :  السؤال

علمة  )   وعلمة  (     ) ضع الصحيحة العبارة يلي   (       :أمام فيما الخاطئة العبارة أمام

الحاجة      .1 قضاء أثناء القبلة استقبال ()يكره
متوسطة         .2 نجاسة ثوب على وقع إذا الرضيع الصبي () بول
تاركه      .3 وليعاقب فاعله ماليثاب هو ( ) الجائز
الحاجة      .4 قضاء عند العورة ستر ()يجب
الحاجة     .5 قضاء أثناء الكلم ()يكره
النجاسة      .6 وإزالة الحدث رفع هي ()الطهارة

الثاني  : السؤال
التالية   :  الفراغات أكمل

أ     :  ( ..........................................(1 هما قسمين إلى المياه تنقسم
ومثالها ......................................  

ومثالها( ........................................ ........................................                                     ب

أ        ( ..................................(2 قسميننهما إلى النجاسة تنقسم
ومثالها .........................................

ومثالها( ................................. ...........................................                                       ب

الرحيم الرحمن الله بسم
 :فقه المادة والتعليم التربية وزارة

الصف                     الشاطئ متوسطة 
 متوسط :الول
:  الصف        : الطالب اسم

الول  :  السؤال

علمة  )   وعلمة  (     ) ضع الصحيحة العبارة يلي   (       :أمام فيما الخاطئة العبارة أمام

الحاجة      .7 قضاء أثناء القبلة استقبال ()يكره
متوسطة         .8 نجاسة ثوب على وقع إذا الرضيع الصبي () بول
تاركه      .9 وليعاقب فاعله ماليثاب هو ( ) الجائز
الحاجة      .10 قضاء عند العورة ستر ()يجب
الحاجة     .11 قضاء أثناء الكلم ()يكره
النجاسة      .12 وإزالة الحدث رفع هي ()الطهارة

الثاني  : السؤال
التالية   :  الفراغات أكمل

أ     :  ( ..........................................(3 هما قسمين إلى المياه تنقسم
ومثالها ......................................  

ومثالها( ........................................ ........................................                                     ب

أ        ( ..................................(4 قسميننهما إلى النجاسة تنقسم
ومثالها .........................................

ومثالها( ................................. ............................................                                       ب




