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 يالتغً (  -انًاء  –انًٍُى  –انُاط  –انغؤال األول: أكًم انعًم اَذٍح يًا تٍٍ انمىعٍٍ   )  انكعثح 
ٍَ اْنَخالِء ، أُْقِذُو ِرْخِهً ............................ -1 ُْذَ اْنُخُرُوجِ ِي  ِع

 انًسهًٍٍ هً  ...............................................قثهح  -2

3- ................................... ٍْ ََُداَسح َِع ُْذََيا أُْصِهً أُِزٌُم ان  َع

4- ..................................... ٍْ ُْذَ قَِضاُء اْنَحاَخِح أْستَتَُر َع  ِع

ٌَ انََُداَسِح تـ ...... -5  ......................................أَْغِسُم َيَكا

 انغؤال انصاًَ : اخرش اإلظاتح انصحٍحح يًا تٍٍ انمىعٍٍ 
ٍٍ ِهً     -1 ًِ ْسِه ًُ ْسِدذُ اْنَحَراوُ          ....................قِثْهحُ اْن ًَ ْسِدذُ انَُثَِىي  –) اْن ًَ ْسِدذُ األْقَصى ( –اْن ًَ  اْن

ٌَُدىُز انذُخىُل تِ  -2 ْصــَحُف   (   -انَســـاَعح ِ        -َها  إِنَى اْنَخاَلء.............. )   اْنقَهـــُى    أَْشٍَاء ََل  ًُ  اْن

َُِدَسِح....................................   )   اْنَحَدـُر     -3 ٍَ اأْلْشٍَاِء ان  انتُـَراُب       (    –اْنثَـْىُل           -ِي

ًُ تَــْىَل انَصثًِ تــ  -4 ٌِ  .................أَزاَل انَُث  انًـَــاِء        (   –انتُـَراِب            -........  ) انَصاتُى

ار تَِها ..............   )   انًُادٌم      -5 ًَ انعظاو        –انروث            –يٍ األَْشٍاء ُانتً ٌَُدىُز اَلْسِتْد

) 

 يا ٌُاعثه يٍ انعًىد )  ب ( : أصم يٍ انعًىد   ) أ (انغؤال انصانس  

 )  أ  (                                        )  ب  (                 

اس ًَ اءِ     االْعرِْع ًَ  َغْغُم َيْخَشضِ اْنثَُىِل وانَغائِِظ تان

 َغْغُم أْعَضاء انىضىء تانًاء     انِعَظاوُ 

َُْعاءُ   لََضاُء اْنَحاَظِح فٍِهِ ٌَْحُشُو     االْعرِ

 َيْغُح َيْخَشضِ اْنثَىِل واْنغَاِئِظ تاألْحَعاسِ     انىُضىءُ 

اُس تَِها    َطشٌِك انَُاِط  ًَ  ٌَْحُشُو االْعرِْع
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  أكًم انعًم اَذٍح انغؤال األول:
 يٍ شروط انصالج ................................،................................... -1

 عُذ دخىل انًسدذ أقذو رخهً ....................................................... -2

 يٍ آداب دخىل انًسدذ .............................................................. -3

 ............................................صالج اندًاعح أفضم يٍ صالج انفرد تـ  -4

 

 انغؤال انصاًَ : اخرش اإلظاتح انصحٍحح يًا تٍٍ انمىعٍٍ 
 انشظال وانُغاء  (  –انُغاء    –) انشظال        ...............................صالج انعًاعح واظثح عهى  -1

ْصــَحفُ   -انىضىء     -)   انصذق     .........................................يٍ ششوط انصالج     -2 ًُ  (   اْن

 انكفٍٍ( –انىظه  -)   يٍ انغشج انى انشكثح     ..........................................عىسج انشظم  -3

 انٍُح  (  –انرحذز فً انهاذف    -) ركش هللا              .........................يٍ آداب دخىل انًغعذ  -4

 انثذٌ   (   –انرًٍٍض    –)   انىلد              ..............عُذ انصالج ٌعة إصانح انُعاعح عٍ  -5

 

 انغؤال انصانس  : أصم يٍ انعًىد   ) أ (يا ٌُاعثه يٍ انعًىد )  ب (

 )  أ  (                                        )  ب  (                       

 ألعرٍمظ نصالج انفعش    ذعة صالج انعًاعح 

 عهى انشظــــال            أَاو يثكـــشا

 فً انًُــــضل            ذصهً انًــــشأج

 يٍ انغشج إنى انشكثح    يٍ ششوط انصالج

 انعمــــــم            عىسج انشظـــــم
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 انغؤال األول : ذخٍش اإلظاتح انصحٍحح يٍ انمىعٍٍ فًٍا ٌأذً :
 انصالج هً انركٍ ........... يٍ أركاٌ اإلسالو            ) األول   ـ انثانج  ــ انثاًَ ( ــ  1

 ـ  ٌؤير انطفم  تانصالج إرا تهغ سٍ ........... سٍٍُ       ) خًس  ــ  سثع   ــ عشر (  2

 كفر( ـ  ترك انصالج انًفروضح ...........                         )  يعصٍح  ــ  رَة ــ 3

 ـ أول يا ٌحاسة ته انعثذ ٌىو انقٍايح .............           ) انحح  ـ  انصالج  ـ  انصىو (  4

 ـ  تقع قثهح انًسهًٍٍ فً ...................                  )  انًذٌُح انًُىرج   ــ انذياو   ـ  يكح انًكريح ( 5

 

 انغؤال انصاًَ : صم يٍ انًعًىعح ) أ (  يا ٌُاعثها يٍ انًعىعح ) ب( 

  )أ(                                                                        )ب(                   

 ـ  ذمع لثهح انًغهًٍٍ فً                                                      انًعُى1ٌ

 ٍ انرًٍٍض هى                                                             انًذٌُح انًُىسجـ ع 2

 ـ الذعة انصالج عهى                                                          يكح انًكشيح3

 عثع عٍٍُ                                                                                   

 

 انغؤال انصانس :   أكًم انفشغاخ اَذٍح :

 ـ عىسج انشظم فً انصالج يٍ.................  إنى   .........................1

 ـ عىسج انًشأج فً انصالج كهها يا عذا  ................  و  ....................2

 

 انغؤال انشتع :  لال سعىل هللا ) ملسو هيلع هللا ىلص (  

 " سفع انمهى عٍ شالشح :  وركش يُهى : انصغٍش حرى ٌكثش  ، وانًعُىٌ حرى ٌعمم " 

 أعرخشض يٍ انحذٌس انششٌف يٍ الذعة عهٍهى انصالج  

 ................ـ ....................... 2ـ   ............................                1 

  



 مدارس المجد األهلية  

  تحت اشراف وزارة التعليم 
                   الشؤون التعليمية    

     الثالثالصف              (فقه)  اختبار تجريبي   :                         المجمع 

 اليوم :                      التاريخ :                

   .........  / 3:    الفصل                   ................................................................ اسم الطالب : 
         

 

 

30

 أياو انعثاساخ اَذٍح :× ( أو عاليح ) √ ( انغؤال األول :       ضع عاليح )  

 ـ انصالج هً انشكٍ انخايظ يٍ أسكاٌ اإلعالو                                     )     (                                  1

 )     (                                         ـ عىسج انشظم يٍ انشكثح إنى انغشج       2 

 ـ ٌعة انعهش تانٍُح عُذ تذاٌح انصالج                                              )     ( 3

 ـ عٍ انرًٍض هى عثع عٍٍُ                                                         )     (  4

 انصالج                                                  )      ( ـ غٍش انًغهى  ذعة عهٍه  5

 

 انغؤال انصاًَ  :    صىب انخطأ فًٍاذحره خظ  يًا ٌأذً  :  

  رَة عظٍىـ ذشن انصالج عًذا 1 

 عُىاخ أستعـ عٍ انرًٍض انزي ذعة فٍه انصالج هى  2

 انًذٌُح انًُىسج ـ ذمع لثهح انًغهًٍٍ فً 3

  

 لال انُثً ) ملسو هيلع هللا ىلص (   : " إًَا األعًال تانٍُاخ "      انصانس :انغؤال 

 اعرُرط  يٍ انحذٌس  انششٌف ششطا يٍ ششوط انصالج  :                     

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

 

 انغؤال انشاتع :   سذة انكهًاخ انرانٍح:  

 عهى   -  انصالج  -كم      -واظثح     -يغهى   

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

 أحافظ انصهىاخ انخًظ  ـ  عهى أداء   ـ  فً انًغعذ  ــ                              

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

 

 


