
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 : السؤال األول

 : أكمل الفراغات التالية (أ

وأفضل شهر يستحب صيامه ......................................... أفضل صيام التطوع هو صيام -1

 . ....................................... هو

 ربالصيام وشه .............................................. يكره إفراد يوم -2

  . بالصوم ............. ..................................................

 و .................................................. االعتكاف حكمه -3

 . في صحته .............................. .............................................النية

 .................................................. : والعمرة أربعة منها شروط وجوب الحج -4

 ......... .................................................و

 -2....................... .................................................. - 1األنساك ثالثة منها :  -5 -5

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

 

 : ب/ بين الحكم الشرعي في الحاالت التالية

ومن ترك واجب من  ........................................ من ترك نية اإلحرام في العمرة : لم

 ........................... :واجباتها فعليه

 الوقوف بعرفة : ................................... وحاج خرج من مكة إلى بلده ونسي حاج ترك

 .................................. : طواف الوداع

 

 

 

 

 ( العقيقة ـــ األضحية ـــ الرمل ج/ أُعرف بالمصطلحات التالية : ) الفدية ـــ الهدي ــــ

 :المعتمر بسبب ترك واجب أو فعل محظور هذا تعريفيجب على الحاج أو  ما -1

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

 

 : هـذا تعريف ما يذبح من بهيمة األنعام في حرم مكة تقرباً إلى هللا تعالى -2

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

 

 يذبح من بهيمة األنعام في أيام عيد األضحى تقرباً هلل تعالى هذا تعريف ما -3

:................................................. ......................... 

 

 .................................................: المشي مع مقاربة الخطى هـذا تعريف ُسرعة -4

.................................................. ...................... 
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  : الثاني السؤال

 : فيما يلي أ( اختر اإلجابات الصحيحة

 ب( يوم العيدين يحرم صوم يوم : أ( عرفة -1

  والخميس ج( يوم الجمعة د( االثنين

  على الذهاب إلى مكة ب( القرة على أداء المناسك االستطاعة تتضمن : أ( القدرة -2

  ج( االضطباع د( أ و ب

  : الحج أو العمرة من شروط من تصح نيابته في -3

 نفسه ب( المحرم أ( أن يكون قد حج أو أعتمر الفريضة عن

 اإلحرام (ج( الرمل د

 الحليفة ب( قرن المنازل ميقات أهل المدينة : أ( ذد -4

 يلملم (ج( الجحفة د

 ب( وذو القعدة ميقات الحج الزماني هي : أ( شوال -5

 ما ذكر ج( عش من ذي الحجة د( جميع

  االغتسال قبل اإلحرام ب( عقد النكاح (ت اإلحرام : أمن مستحبا -6

 لبس المخيط د( جميع ما ذكر (ج

 

 

 

 

 : العبارة الخاطئة فيما يلي أمام الصحيحة وعالمة أما العبارة (✓) ب( ضع عالمة

 ( ) للمعتكف االبتعاد عن كثرة الكالم يستحب -1

 

 ( ) ال يجوز للمرأة الحج إال بمحرمها -2

 

 ( ) لمحرم صيد البحريجوز ل -3

 

 ( ) الحج اإلحرام من الميقات من مستحبات -4

 ( ) دون البدن يستحب عند اإلحرام تطييب الثوب -5

 ( ) أشخاص يشترك في البدنة ثمانية -6

 ( ) مكة يجب الهدي على المتمتع من أهل -7

 ( ) هللا تعالى يجب تغيير االسم المعبد لغير -8
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