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  (7 1430100-01)  10/ م/ م  من         

 : السؤال األول

 الصحيح:التي تمثل البديل اإلجابة  يختارا( 9( الى)1الفقرات من ) -أ

1 
 وقع في الماء بعض التراب فإن الماء:

 ينجس ال يصح التطهر به )د( )جـ( باق على طهور يته طاهر ولكن ال يتوضأ به  )ب( بسكب الماء عليه )أ(

2 
 ويعاقب تاركها متعددة منها:األمثلة التي يثاب فاعلها 

 )د( السب والشتم )جـ( أكل لحم الكتف )ب( صيام ستة من شوال  )أ( بر الوالدين

3 
 بال الصبي الرضيع على طرف كم أبيه فإن الصواب في هذه الحالة أن:

)د( يغسل موضع النجاسة  يغسل كمه كله )جـ( يرش عليه الماء )ب( يغسل الثوب كله )أ(
 فقط

4 
 تنقسم المياه إلى قسمين هما الماء:

 الملوث والطاهر )د( الطاهر والطهور )جـ( عذب وال المالح )ب( الطهور والنجس )أ(

5 
 شرع االستجمار لحكم متعددة منها:

 توفير األحجار بكثرة  )د( لمتعةالراحة وا )جـ( المحافظة على النظافة )ب( االقتصاد في استهالك الماء )أ(

6 
 استدبار القبلة عند قضاء الحاجة على: وأيدل عدم استقبال 

 تعظيم الكعبة )د( احترام اآلخرين  )جـ( تعظيم النعمة )ب( حفظ حقوق الغير )أ(

7 
 يشترط فيما يستجمر به أن يكون مباحاً مثل:

 المناديل الورقية )د( الطعام الجاف )جـ( أوراق محترمة )ب( عظام الحيوان )أ(

8 
 طفل في دلو به ماء فإن هذا الماء: بال

 مشتبها  بنجاسة )د( نجاسة ذاتية )جـ( نجسا   )ب( طاهرا   )أ(

9 
 استنادا إلى القاعدة الشرعية فإن األصل في المياه:

 النجاسة )د( التلوث )جـ( الشك )ب( الطهارة )أ(

 
 
 
 

 المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة 

اإلدارة العامة للتربية 
 حافظة جدةموالتعليم ب

  مدرسة البيان النموذجية

 الفترة االولى

 هـ1441الفصل الدراسي  -بنك األسئلة 

 

 الفقه  المادة

 الثانية +ولىاأل الوحدة

 المتوسطة المرحلة

 األول الصف

 معلمات الدين المعلمة 
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 الثاني: العمودفي ول مع مدلوالتها األ زاوجي بين األدلة في العمود (4) إلى (1) الفقرات من-ب

 

 :أجيبي عما يلي السؤال الثاني:

 الحكمة من االستنجاء واالستجمار. وضحي -أ

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

 

 .الميتة طريقة تطهير جلدبيني  -ب

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

 

 :عللي -ج

 .يحرم على المسلم استعمال آنية الذهب والفضة في األكل والشرب -1

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

 .االبتعاد عن الناس في الصحراء عند قضاء الحاجة -2

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

 

 :لكل مما يلي )دلّلي( أوردي دليال -د

 النهي عن استقبال القبلة أو استد بارها. -1

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

 وجوب التنزه من النجاسة. -2

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

 

 مدلوالتها  األدلة

 بول الحيوان المأكول وروثه طاهران)أ(  ""احفظ عورتك عليه وسلم:صلى هللا رسول قال  (1)

:)أكثر عذاب القبر من قال رسول هللا صلى عليه وسلم  (2)
 البول (

 عند قضاء الحاجةوجوب ستر العورة )ب( 

عليه وسلم قال" ال تشربوا في آنية الذهب  أن النبي صلى هللا (3)
والفضة وال تأكلوا في صحافيهما، فإنها لهم في الدنيا، ولنا في 

 اآلخرة"

 
 عدم التبول في طريق الناس)ج(

" أكثر عذاب القبر من قال الرسول صلى هللا عليه وسلم (4)
  البول"

 تحريم استعمال آنية الذهب والفضة)د( 

 التنزه من النجاسةوجوب )هـ(  (  5)

 3من 2
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 :السؤال الثالث

 :بما يناسبها من كلمات الفراغات التالية املئي -أ

 ........................ الطهور هو الماء الذي لم يتغير بـالماء  -1

 رفع الحدث وإزالة ................................. :الطهارة قسمان -2

 يسمى ............................. بالماء أثر الخارج من السبيلينإزالة  -3

 

 

 مثلي لكل مما يلي: -ب

  الماء النجس ............................................. -1

 الماء الطهور .............................................. -2

 المكروه.................................................... -3

 المستحب .................................................. -4

 

 الواجب فعلة في الحاالت التالية:حددي  -ج

 .أصاب ثوب عمر نجاسة ونسى موضعها -1

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

 

 

 

 

 

 

 هللا وفقكن     انتهت األسئلة/          

 3من  3
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 لتعليم بمحافظة جدةل اإلدارة العامة

 مدرسة البيان النموذجية

  الفصل الدراسي األولبنك األسئلة 

  الفترة الثانية

 هـ1441 للعام الدراسي

 

 فقه المادة

 المتوسطة  المرحلة

 األول  الصف

 معلمات الدين المعلمة

 السؤال األول 

  :اختاري البديل الصحيح(9) لىإ( 1الفقرات من ) -أ     

 :الّسواك )أكثرت عليكم في الّسواك( على أن :وسلم عليه هللا صلى قوله من يٌستدل 1

 )د( مباح مكروه( )ج )ب( سنة مؤكد  )أ( واجب

2 
 هو: الطهارة بقصد الطاهر بالصعيد والكفين الوجه بمسح المراد

 )د( الجبيرة ( الوضوء)ج هارة)ب( الط )أ( التيمم

  البشرة كـ: إلى الماء وصول ما يمنع وجد إذا الوضوء يبطل 3

 )د( الكريم غير الدهني ( طالء األظافر)ج )ب( صبغة الشعر )أ( الحناء

4 
 مدة المسح على الخفين للمقيم:

 ياليها)د( أربعة أيام بل ( ثالثة أيام بلياليها)ج )ب( يومان فقط )أ( يوم وليلة

 عجز صالح عن استعمال الماء والتيمم، فإنه في هذه الحالة: 5
 )د( يصلي على حاله  ( يستحب التيمم)ج )ب( يترك الصالة )أ( يلزمه الوضوء

6 
  عليك الواجب فإن الماء يصبه لم مرفقك رأيت الوضوء من انتهيت فلما زميلتك بجانب توضأت

 )د( عدم االلتفات للشك  ( غسل يدك كاملة)ج )ب( إعادة الوضوء  )أ( غسل المرفق

 يشترط للوضوء ثالثة شروط منها: 7

 )د( طهارة الماء  ( المواالة)ج )ب( التسّوك  )أ( قول بسم هللا

8 
 رجل مسافر في الصحراء ومعه ماء قليل ولم يجد ما يتوضأ به، فإنه:

 )د( يصلي على حاله الصالة ( يترك)ج )ب( يتوضأ بالماء القليل )أ( يجب عليه التيمم

9 
 مسح خالد على جوربيه بعد انتهاء المدة ثم صلّى، فصالته:

 )د( مباحة ( صحيحة)ج )ب( باطلة )أ( ناقصة
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 :العمود الثاني ي( فمدلوالتهاالعمود األول وبين ) ي( فاألدلةزاوجي بين )( 4لى )إ( 1الفقرات من )-ب 

 السؤال المقالي :الثاني السؤال 

 الفراغات التالية بما يناسبها:أكملي  (أ)

   األسنان واللسان واللثة، يراد به................استعمال عود األراك أو ما يقوم مقامه في تنظيف  (1

       ............يسمى.............. ونحوه. الجلدما يلبس على القدمين من  (2

       الطهارة هو ........................بالصعيد الطاهر بقصد  الكفينمسح الوجه و (3

    .................... ، يراد بهما يشد على الكسور من جبس أو أعواد ونحوهما (4

     

  الطهارة على الجبيرة من حيث الحكم والمدة وشرطالمسح على الجوربين والمسح  بينقارني  (ب)

 المسح على الجبيرة                 المسح على الجوربين             جهة المقارنة

   الحكم

   طهارةشرط ال

 

  :يلياثنين من كل مما عددي -( ج)

 مبطالت التيمم. (1

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

 شروط المسح على الخفين والجوربين. (2

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

 .فوائد السواك (3

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

 امدلوالته  األدلة

اَلِة فَاْغِسلُوا ُوُجوهَُكْم ل تعالى: )قا  (1) يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا قُْمتُْم إِلَى الصَّ
 يستحب الوضوء عند النوم )أ(  (َوأَْيِديَُكْم إِلَى اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَْينِ 

هللا عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ عن عائشة قالت: )أن النبي صلى  ( 2)
 يتأكد السواك عند دخول المنزل )ب(  بالسواك(

 صفة الوضوء )جـ(  )إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة(: عليه الصالة والسالمقال  (3)

 حال كل في الوضوء على المداومة )د(  مؤمن( الإيحافظ على الوضوء  )ال :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال (4)

   مبطالت التيمم )هـ(   (5)
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 على كل مما يلي:أوردي دليالً  (د) 

 وجوب التيمم عند فقد الماء. (1

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

 جواز المسح على الخفين. (2

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

 فضل الوضوء. (3

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

 

        

 معلمات الدينبالتوفيق للجميع/ 

 3من  3
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 لتعليم بمحافظة جدةل اإلدارة العامة
 مدرسة البيان النموذجية

  الفصل الدراسي األولبنك األسئلة 
 فترة الثالثةال 

 هـ1441للعام الدراسي 
 

 المادة
 فقه

 321-66ص 

 المتوسطة  المرحلة

 األول  الصف

 معلمات الدين المعلمة
 السؤال األول            

 

 :اختاري البديل الصحيح( 31لى )إ( 3الفقرات من ) )أ(    

1 
 في االسالم ومكانة عالية ومن مكانتها أنها:لها منزلة رفيعة  لصالةا

 فرضت يوم فتح مكة)د(  تسقط عن المريض )ج( )ب( يقبل العمل بدونها )أ(عمود اإلسالم وركنه الثاني

 اجبات في أن من تعمد ترك شيء منها:تتفق األركان والو 2
 )د( بطلت صالته )ج( ال شيء عليه يسجد للسهو)ب(  صحيحة صالته)أ( 

 هو وقت دخول صالة:، يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشي مثله 3

 شاء)د( الع مغرب)ج( ال عصر)ب( ال )أ( الظهر

 :لذا يُشرع عند المشي إليها إلى هللا تعالى، بدنهالمسلم بقلبه و فيهاه الصالة عبادة عظيمة يتوج   4

 بسكينة ووقار)د( الخروج  )ج( المشي باتجاه القبلة )ب( التأخر في الخروج لها حتى ال تفوته سراعاإل)أ( 

5 
 وضع اليدين أثناء السجود:

 )د( مقبوضتين )ج( على الصدر )ب( حذو الركبتين )أ( منبسطتين باتجاه القبلة

6 
 يُقال هذا الدعاء أثناء:( هم أعن ي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكالل)

 الركوع )د( استفتاح الصالة )ج( األذكار بعد السالم )ب( الجلسة بين السجدتين )أ(

 فحكم صالتها: ،من الماء قلياًل  هند صالة الظهر ثم شعرت بالعطش أثناء الصالة فشربت بدأت 7
 ال شيء عليهاو)د( صحيحة  )ج( باطلة ويكفيها سجود السهو )ب( باطلة وتجب إعادتها أن تستغفر عليها)أ( صحيحة و

8 
 يجعل المصلي رأسه حال الركوع:

 )أ( أعلى من مستوى ظهره 

 

 )د( ال يُشترط وضع محدد )ج( بمستوى الظهر )ب( منخفًضا لألسفل

 فيها، منها: تصح الصالة على كل أرض طاهرة، عدا ثالثة مواضع ال تجوز الصالة 9

 د( الطريق) الجبل (ج) المقبرة (ب) )أ( الحديقة

 اليدين أثناء تكبيرة اإلحرام: رفعصفة  11

 )د( منسدلة إلى األسفل )ج( ترفع إلى األعلى )ب( اليمنى على اليسرى )أ( حذو المنكبين

11 
 دركت منها:تُدرك الصالة قبل خروج وقتها إذا أُ 

 )د( سجدة تسبيحة)ج(  )ب( ركعة  )أ( تكبيرة 

12 
 منها: ،شروط الصالة ستة ال تصح الصالة بدونها

 والترتيب )د( الطمأنينة )ج( تكبيرة اإلحرام الطهارة واجتناب النجاسة ))ب )أ( القيام مع القدرة

      
13 

 :الجلوس في التوركتُجلس جلسة 

 لالستراحة )د( )ج( للتشهد األخير )ب( بين السجدتين )أ( للتشهد األول

4من  3
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14 
 يبدأ وقت صالة العصر عندما:

 )د( يظهر الشفق األحمر )ج( تصفر الشمس )ب( يصير ظل كل شيء مثله )أ( تزول الشمس 

15 
 فالواجب عليها: ،ولم ترى النجاسة إال بعد أن أنهت صالتها ،صل ت سلوى في ثوب به نجاسة

 )د( تستغفر وال تعيد الصالة فقط)ج( تعيد الوضوء  لجهلهاها علي يءش ال )ب( الصالةوتعيد  تزيل النجاسة)أ( 

 

 :العمود الثاني ي( فمدلوالتهاالعمود األول وبين ) ي( فاألدلةزاوجي بين )( 8لى )إ( 3الفقرات من )ب() 

 :السؤال المقاليالسؤال الثاني 

 الفراغات التالية بما يناسبهاأكملي  )أ(

     .....................راد بهياإلعالم بدخول وقت الصالة بذكر مخصوص  (1

         .الصالةسبب في ...........................الحركة الكثيرة  (2

      ...................يكون نظر المصلي في صالته إلى موضع (3

       الجوارح.و........................... الخشوع لُب الصالة وروحها ويكون (4

 

 

 

 امدلوالته  األدلة

 النجاسة اجتناب الصالة لصحة ُيشترط )أ(  (َخاِشُعونَ ( الَِّذيَن هُْم فِي َصاَلتِِهْم 1قال تعالى: )قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن )  (1)

 من واجبات الصالة التشهد األول والجلوس له )ب(  "فََطِهر   َوثِيَابَكَ " :تعالى قال  (2)

 خطورة ترك الصالة ()ج    (قائماَ فإن لم تستطع فقاعداَ.. )صلقال صلى هللا عليه وسلم:  (3)

الةِ  قَاَل صلى هللا عليه وسلم:  (4) أَْدبَر الشْيطَاُن ولهُ ُضَراطٌ  ،)إِذا نُوِدي بالصَّ
 حتَّى ال يْسمع التأذين(

 الركوع من االعتدال عند الذكر )د( 

الخشوع من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا  )هـ(  (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالةصلى هللا عليه وسلم: )قال  ( 5)
 واآلخرة

الةِ  أَْوالَدُكمْ  )ُمُروا هللا عليه وسلم: قَاَل صلى  (6)  ِسِنينَ  َسْبعِ  أَْبَناءُ  َوُهمْ  ِبالصَّ
قُوا َعْشر   أَْبَناءُ  َوُهمْ  َعلَْيَها َواْضِرُبوُهمْ   اْلَمَضاِجع( ِفي َبْيَنُهمْ  َوَفرِّ

 الركوع من االعتدال عند الذكر )و( 

يه وسلم كان يقول في هللا عل ىأن النبي صل) رضي هللا عنها: عن عائشة  (7)
 (كل ركعتين التحية

 
 األذان يطرد الشياطين ويكون سبب إلدبارها )ز(

فقولوا:  ،سمع هللا لمن حمده )إذا قال: قال: صلى هللا عليه وسلم ن النبيأ ( 8)
 (الحمد ربنا ولك

 ركن من أركان الصالة القدرة مع القيام )ح( 

 الصالة لتعليم العمري السن بداية )ط(  
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 عللي: )ب(

 .اختار الرسول صلى هللا عليه وسلم بالل ليقوم باألذان( 1

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