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                                                                                                المملكة العربية السعودية .االسم: .............................

                                                                                                            وزارة التعليم الصف السادس

                                                                                             باألحساءالمطيرفي ابتدائية     المادة فقه

_______________________________________________________________________________________ 

 3 2 1  المهارة
بيان فضل -1

 صالة الجمعة
 يوم الجمعة؟ الشمسعللي خير يوم طلعت عليه  /1س 

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

   

ذكر حكم صالة -2
الجمعة وعلى من 

 *تجب

 :فراغات التالياكملي ال/2س 
 ............و......................و.............................. على المسلم تجب صالة الجمعة

 

   

بيان شروط -3
صحة صالة 

 الجمعة*

 بيني شروط صحة صالة الجمعة؟ /3س
1..................................................3-......................................... 
2-.................................................4-......................................... 
 

   

صفه صالة -4
 الجمعة*

 ضعي دائرة حول التكملة لصفة صالة الجمعة:/4 س
في الركعة  ايقروالسنة أن  جهرية( – )سريةكون أربع ركعات( وت -ركعتان)الجمعة صالة 

سورة  –األعلى  سورة)سورة ركعة وفي الجمعة(  سورة -األعلى )سورةد الفاتحة األولى بع
سورة المنافقون(وفي الركعة  -د الفاتحة ) سورة الجمعةفي الركعة األولى بع أو يقرأالغاشية( 

 سورة المنافقون( -الثانية بعد الفاتحة ) سورة الغاشية

   

ستحبات كر مذ-5
ينهي  الجمعة وما

 رهاحض

 اذكري أربعة من مستحبات الجمعة؟/5س
.1-..........................................2-........................................ 
3-...........................................4-....................................... 
 

   

ذكر شروط -6
صحة خطبتي 

 نيس الجمعة وما
 للخطيب

 دديها؟عى عدة أمور من شروط صحة الجمعة أن يسبقها خطبتان وتشتمالن عل/6س
1.......................................................3-........................... 
2-......................................................4-.......................... 

++++++++++++++++++ 
 :مايس للخطيبعالمة صح أمام  ب( ضعي

 الخطبين( يسلم على الناس إذا صعد المنبر      )       (حمدهللا تعالي       )     ( يقصر     )
 )       ( يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة     شي من القرآن الكريم      قراءة)    ( 

 ( الصالة على النبي   )                  دعاء للمسلمين        )     ( ال

   

7-* 
بيان الحكمة  -8

من مشروعية 
العيد وحكم إظهار 
الفرح والسرور 

 فيه

 حي الحكمة من مشروعيه العيد؟وض/7س

 
   

 
 

ذكر حكم صالة -9
العيد ووقتها 

 نيس وصفتها وما
 *فيها

بيان سسن  -10
العيد ومشروعيتها 

 هنئة بهالت
11-* 

 :ما يليبيني حكم /8س
 ...................صالة العيد للمرأة -2صالة العيد للرجال..................................-1

++++++++++++++++++ 
 األقواس:ختاري االجابة الصحية من بين اب( 

 ركعتان( – ثالثة   -  )أربعالعيد عدد ركعات صالة  -1
 تكبيرة واحده( -خمس تكبيرات -تكبيرات )ستمام في الركعة الثانية من صالة العيد يكبر األ-2
صالة  قبيل -حتي زوالها الشمس ارتفاع – الشمس قدر رمح ارتفاع)من  وقت صالة العيد -3

 (الظهر
 (بعد صالة العيد -صالة العيد قبل)الخطبة يبدأ االمام  -4

 د؟العيالمستحبات يوم ب( أذكري ثالثا من 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلمة المادة: نورة العقيل.......... االسئلة  انتهت



 

 


