بسم هللا الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم في منطقة حائل

المادة  :الفقه
الصف  :األول المتوسط
التاريخ :
الزمن  :ساعة ونصف
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اختبار الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1438/1437هــ

اسم الطالب :
.................................................................................................. .........................................................................................................::
.....................................................
.............
توقيعه :
المراجع :
اسم
 ....................................................توقيعه :
المصحح :
اسم

السؤال األول  :ضع الرقم المناسب أمام ما يناسبه فيما يلي :

5

 -1الجبائر

(

) ما يشد على الجرح أو الرض أو الحرق من قماش ونحوه .

 -2السواك

(

) ما يلبس على القدمين من الصوف أو القطن ونحوهما .

 -3االستنجاء

(

) ما يشد على الكسور من جبس أو أعواد ونحوهما .

 -4الخف

(

) استعمال عود األراك ونحوه لتنظيف األسنان واللسان واللثة .

 -5العصائب

(

) إزالة الخارج من السبيلين بالماء .

األسئلة
البديلة

السؤال الثاني :ضع خطا ً تحت اإلجابة الصحيحة فيما يلي :
 -1من شروط األذان

الترتيب – الدعاء بعده – الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم

 -2ا الستنجاء أو االستجمار باليمين

مكروه – واجب – مستحب

 -3حكم السواك

سنة – واجب – مستحب

 -4شُرع األذان في السنة

األولى – الثانية – الرابعة

 -5حكم التيمم

واجب – مكروه – محرم
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السؤال الثالث  :أكمل الفراغات التالية باإلجابة الصحيحة :
 -1من مبطال المسح على الخفين

-3

يطهر جلد الميتة بعد

____________________________________ -2_________________________________________ -1
) ركنا ً .

 -2عد ُد أركان الصالة (

14

عد ُد واجبات الصالة (

) واجبا ً .

_______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ -2 _____________________ -1

 -4من شروط ما يستجمر به

.

 -5مدة المسح على الخفين للمسافر هي _______________________________________________________________
-6

درجات النجاسة هي

-3 ____________________ -2 _______________________ -1

 -7ثالث عبادات يجب الوضوء لها هي

_____________ -3____________________________-2 ____________________________ -1

السؤال الرابع  :ضع كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة  ،وكلمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :
 -1تنقسم المياه إلى أربعة أقسام

(

)

 -2لحم اإلبل ال ينقض الوضوء

(

)

 -3يشترط لصحة الصالة ستة شروط

(

)

 -4التيمم هو  :مسح الوجه والكفين بالصعيد الطيب بقصد الطهارة

(

)

 -5من فوائد السواك أنه مطهرة للفم

(

)

(

)

-6

الماء النجس ليس من أقسام المياه

______________________
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انتهت األسئلة

