
 

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 السادس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/6                   

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

                  https://almanahj.com/sa/6jurisprudence                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/6jurisprudence1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade6                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 غير مجتاز متمكن متقدم  متفوق

 1 

 

المملكة العربية   السعودية 
  التعليم وزارة    

إدارة التربية والتعليم    
 101مدرسة 

 
 هـ1414 / _4014لعام  2ف  الفصل الدراسي األول السادسصف لل الفقه اختبار مادة 

اسم الطالبة/ 
 _____________/الفصل______________

 
 :  ين التالي ين على السؤال أجيبي  و ستعيني باهلل تعالى  ا

 :  السؤال األول
 :   أجيبي عما يأتيصالة الكسوف  من خالل دراستك ل

 ؟ بالكسوف ما المقصود  ( أ
______________________________________ 

 =========================================
 ========== 

 .  بيني الحكمة من الكسوف والخسوف   (ب
___________________________________________ 

 =========================================
 ========== 

 في مدينتك ؟ كيف تتصرفين إذا حدث كسوف  ج(         
_______________________________________________ 
 =========================================

===== ===== 
 د(متى نصلي صالة الكسوف ، وما حكمه ؟       

_______________________________________________
              _____________________________________________ 

 تابع 
 على أي صالة يدل قول )الصالة جامعة(  ؟ ه( 

_____________________________________ 
 =========================================

 ========= 

الدرجة  
 النهائية 
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 درجة
 1السؤال/

 
   6 

 /   اليوم
      التاريخ/

 دقيقة   45/الزمن
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من خالل دراستك لصالة االستسقاء أجيبي  :  الثانيالسؤال 
 عما يأتي : 

 ؟ أ(متى تشرع صالة االستسقاء 
________________________________________ 

=====================================
 ========= 

 لصالة االستسقاء خطبة بعد الصالة فماذا يشرع فيها ؟ ب(
__________________________________________
__________________________________________ 
 =========================================

 ========== 
 ج( ما الدعاء الذي يقال عند نزول المطر ؟           

_____________________________________________ 
 ======================= ==================

 ========== 
 د( ما الفرق بين صالة االستسقاء وصالة العيدين في صفة الصالة ؟          

_____________________________________________ 
 =========================================

 ========= 
                                                        

 تمت األسئلة وهلل الحمد                                                              
 مع تمنياتي لكن بالتوفيق                                                                        

 عائشة الحربي معلمة العلوم الشرعية /                                                                

 درجة
 2السؤال/
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