
 

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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 هـ1441-لعام للفصل األول  السادسللصف  الفقه والسلوك لمادة شاملةأسئلة 

 (صالة العيدين) ثانيـــةلالوحــــــدة ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لكل فقرة مما يلي أربعة إجابات واحدة فقط منها صحيحة: -1س

1 
 : الحكمة من مشروعية العيد 

 الجلوس في المنزل( د) تناول الحلوى (جـ) مقاطعة األهل  ( ب)   . شكر الله على إتمام العبادة (أ):

2 
 : من مستحبات العيد

 قراءة القرآن( د)              أكل حلوى قبل الصالة( جـ) الذهاب بالسيارة (ب)     . لبس أجمل الثياب  (أ)

3 
 :من أسباب المحبة وتأليف القلوب 

 المذاكرة الجيدة( د) الذهاب للصالة  ( جـ)  التهنئة بالعيد ( ب) التكبير  (  أ)

4 
 : يبدأ وقت صالة العيد من

 غروب الشمس( د)  انخفاض الشمس( جـ) شروق الشمس( ب) .     ارتفاع الشمس قدر رمح. (أ)

5 
 : يستحب للمسلم يوم الجمعة أمور منها  من 

   الغداء متأخراتناول ( د) قراءة سورة مريم( جـ) لبس المالبس القديمة( ب) التبكير إلى الصالة( أ)

6 
 حكم إظهار الفرح والسرور والعب يوم العيد :

 واجبد() جـ( مكروه) ب(محرم) مباحأ()
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 اجيبي بعالمة صح أم خطأ: -2س

 شرع الله العيد لتناول الكثير من الحلوى .                  )        ( -1

 )        (               .           بالخطبة قبل صالة العيد  يبدأ اإلمام -2

 تكبيرات              )         (  6عدد التكبيرات في الركعة األولى  -3

 يجب على النساء حضور صالة العيد .                     )        (  -4

 يستحب للمسم أن يذهب لصالة العيد من طريق ويرجع من طريق آخر         )        ( -5

 يبدأ وقت صالة الجمعة من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى زوال الشمس          )          (  -6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صلي العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني : -3س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 العمود الثاني العمود األول

 ) أ( مستحب. حكم صالة العيد للنساء ( 1) 

 )ب(  منهي عنه  . للرجال عيد(  حكم صالة ال2) 

 )جـ( محرم . حكم االغتسال يوم العيد( 3) 

 ) د( واجب. 

 .)هـ( فرض عين  

 )و( جائز . 

 )ز( مكروه . 

 )ح( فرض كفاية  . 

 )ط( سنة  . 

 )ي( سنة مؤكدة 
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 املئي الفراغات التالية بما يناسبها: -4س

 من سنن العيدين.........................و .................................   -1

 شرع الله العيد لحكمة منها........................................................   -2

 يبدأ وقت صالة العيد من ارتفاع الشمس ............. إلى  ............  الشمس . -3

 للنساء حضور صالة العيد بشروط ......................  و .................... و ....................... .يسن  -4

 خطبتا الجمعة تكون ................. الصالة . -5

 التهنئة بالعيد سبب لـ .............. وتأليف القلوب . -6

 .............................يسن التكبير في عيد الفطر من ................. -7

 يقرأ بالركعة األولى في صالة العيد ...................... وفي الركعة ..................... -8

 التهنئة بالعيد سبب ....................و................. -9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اجيبي عما يلي -5س

 حي صفة خطبتا العيد بالتفصيل ؟ أشر -1

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 عددي ما يأتي ؟  -2

 أ/ سنن العيد ؟ 

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

...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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 الحكمة من مشروعية العيد ؟ ب/ 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ياد الغير مشروعة ؟ ج/ أمثلة على األع

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شرح مفصل ؟  أشرحي صفة صالة العيدين -3

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

.............................................................................................................................. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أشرحي صفة خطبتا العيدين -4

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

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

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


