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 صالة الكسوف واخلسوف

 "أقسم "
 درجة [ ٕٓ] 

 4إىل السؤال  1السؤال 

 اكتب االصطالحات ابختيار اإلجابة الصحيحة ادلعدة.
 

 

 فهي ركعتاف , يف كل ركعة قياما وقراءاتف وركوعاف.(  ٗ)

  .سنة مؤكدة لكل مكلف(  ٘)

 احتجاب ضوئها جزئيا أو كليا .(  ٙ)
 احتجاب نوره جزئيا أو كليا .( ٚ)
 

 11إىل السؤال  5السؤال 
 فيما بُت القوسُت.أ طواخل اخًت اإلجابة الصحيحة

 

  أدىن كماؿ كيفية  حكم  اخلسوؼ  الكسوؼ 

 أواخلط الصحيحة بيان صالة الكسوف الرقم
  جيب بعده أف خيطب اإلماـ ٘
  يسن أداؤىا مجاعة بال أذاف وال إقامة ٙ
  منفردا يكره أف يصليها  ٚ

 فقه العبادات

 . الذابئح3  صالة الكسوف واخلسوف.1

 . األضحية والعقيقة4    احلج والعمرة.2
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  والدعاء يستحب مع ذلك اإلكثار من الذكر ٛ
  يبدأ وقت الصالة من حتقق الكسوؼ ٜ
  ينتهي وقت الصالة ابألجنالء ٓٔ

 

 13إىل السؤال  11السؤال 
 بُت القوسُت. اخًت اإلجابة الصحيحة فيما

 

  _______.  الشعور بعظمة هللا يف آايتو. ٔٔ
 (االخَتة،  الكونية،  الدنيا)                                                         

 .البالء ويعيد الضياء ________ االلتجاء إىل هللا أبف .ٕٔ
 (يرجع،  يدفع،  يكشف)                                                             

 ما قابلتاف __________   كسوؼ الشمس والقمر فيو إشعار أبهن. ٖٔ
 ) للطلوع , لإلزالة , للزواؿ (                                                      

 

 مشروعية صالة الكسوؼ واخلسوؼ :   وّفق بُت جمموعة )أ( وجمموعة )ب( عن الدليل على .ٗٔ
 

 
 

 

 

 

 
 

 

(بجمموعة ) جمموعة )أ(  

 القرآف

 اإلمجاع

 احلديث

أمجع ادلسلمُت على مشروعية صالة 
 الكسوفُت 

آاَيتِِو اللَّْيُل َوالنػََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر ۚ اَل َوِمْن 
َتْسُجُدوا لِلشَّْمِس َواَل لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا ّلِلَِِّ 

ُه تَػْعُبُدوفَ   الَِّذي َخَلَقُهنَّ ِإف ُكنُتْم ِإايَّ

إف الشمس والقمر آيتاف من آايت هللا، 
وإهنما ال خيسفاف دلوت أحد، وإذا كاف ذاؾ 

 فصلوا وادعوا حىت يكشف ما بكم
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 ‘‘ب’’قسم 
 درجة [ ٓٛ] 

 : السؤال األول
 ]درجتاف[ شرعا. الكسوؼ و اخلسوؼاذكر تعريف صالة  ( ٔ)  .أ

 ]درجتاف[ .الكسوفُتَىاِت دليال على مشروعية صالة (  ٕ)  
 ]درجتاف[ ؟الكسوؼ واخلسوؼ حكم صالة  بُّت (  ٖ)  
   
 درجات[ ٗ]    الكسوفُت. حكمة صالة بُّت (  ٔ)  ب.
   
 ]درجتاف[  .َكيِفّية صالة الكسوؼ واخلسوؼ  اثنني( اذكر  ٔ)  ج.
 درجات[ ٗ]    .بُّت كيفّية أدىن الكماؿ بتفصيال ( ٕ)  
   
التعليل: احلكم من ادلسائل اتآتية مع ( بُّت ٕ) د   
 i. درجتاف[ .                    َصَلى َزيٌد صالة الكسوؼ بعد العشاء[ 
 ii.  َصلَّْت فاطمة صالة اخلسوؼ بدوف تطويل

 .  القراءة يف بيتها
 ]درجتاف[

 iii.  صالة اخلسوؼ مجاعة يف ادلسجد َصَلى َرُجٌل
 أثناء انكساؼ الشمس

 ]درجتاف[

 iv. درجتاف[ َصلَّْت مجاعة صالَة الكسوؼ بدوف اخلطبة[ 
 v.  َصَلى َأْْحد صالة اخلسوؼ منَفرَِدًة يف بيتها أثناء

 انكساؼ القمر
 ]درجتاف[
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 احلج والعمرة
 قسم "أ"

 درجة [ ٕٓ] 
 

 5إىل السؤال  1السؤال 
 

 ( أماـ العبارة اخلاطئة فيما أييت: X( أماـ العبارة الصحيحة وعالمة )√ضع عالمة )
 

 )          (  . الكافر ال جيب عليو احلج.ٔ

صوصة للمرأة إذا مل يسافر ذف من الزوج ليس من الشرو  ادلخ. اإلٕ
 معها.

)          ( 

. أف حيـر ابلعمرة يف أشهر احلج، وبعد التحلل منها أييت ابحلج يف ٖ
 السنة نفسها ىو من التمتع.

)          ( 

 )          ( . دـ قتل الصيد الربي ادلأكوؿ اللحم يف اإلحراـ ىو الًتتيب والتعديل.ٗ

 )          ( .لبس القّفار من حمرمات اإلحراـ للنساء.٘
 

 11إىل السؤال  6السؤال 
 

 اليت بُت القوسُت:امالء الفرغات اتآتية ابإلجابة الصحيحة ابستخداـ الكلمات 

 شرو  وجوب احلج والعمرة ىي ______، اإلسالـ، احلرية واالستطاعة. .1
 )البلوغ/ الرجل/ مملوكا( 

_______ من االستطاعة بنفسو يف احلج والعمرة. )الصحة اجلسمية/ احللق  .2
 /العوض(
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دـ الًّتنيب  /دـ الّتخيَت والّتعديل إذا ترؾ طواؼ ُوجد دـ _________. ) .3
 (دـ الًّتتيب والتقدير /يل والّتعد

احلج ينقسم اىل ثالثة أنواع ىو ________ والقراف واإلفراد.  .4
 )التمتع/السيارة/إسقا  احلق(.

حكم احلج والعمرة على ادلستطيع مرة واحد _________ يف العمر.  .٘
 )واجب/مكروه/جائز(.

 

 13إىل السؤال  11السؤال 
 وفق ما بُت جمموعة )أ( وجمموعة )ب( : . أ

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

(ب) )أ(  

 اجلماع قبل التحلل األوؿ يف احلج
 ترؾ طواؼ الوداع
 تقليم األظافر 

 قطع شجر احلـر ونباتو

 الًّتتيب والتقدير
 الًّتتيب والّتعديل
 الّتخيَت والّتعديل

 الّتخيَت والتقدير
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 ‘‘ب’’ قسم 
  درجة [ ٓٛ]  

 : السؤال األول
 [تاف]درج .اصطالًحاالعمرة و  تعريف احلّج اذكر  ( ٔ)  .أ

 [تاف]درج .احلج والعمرةَىاِت دليال على مشروعية (  ٕ)  
 [تاف]درج ؟ احلج والعمرةكم حُ  ( بُّت  ٖ)  

 

 [تاف]درج   .الشرو  ادلخصوصة للَمرأة يف احلج والعمرة اثنني بُّت (  ٔ)  ب.
 [تاف]درج  .من شرو  وجوب احلج اثنني( اذكر  ٕ)  
 [درجات ٗ]    .أركاف احلج من ربعةأ اذكر  ( ٖ)  

 

 ج.

 

 

 [تاف]درج ، وّضح وقتو.الصورة عن طواؼ اإلفاضةنادا إىل تاس(  ٔ)  
   احلكم من ادلسائل اتآتية مع التعليل:( بُّت ٔ) د

 اْصطَاد إبراىيم السََّمك وىو حُمْرِـ.  . أ 

الّتَحلُّل األّوؿ  ومل حْيُصوؿ الّتَحلُّل تَػَزّوج َرُجٌل يف ِمٌَت بعد  . ب
 الثّاين.

 حَتُّج اْمرأٌة وىي غَت ُمْسَتطيعة بسبب عدـ إذف زوجها. . ت

 مَلْ حَيّج َرُجٌل بسبب اْنِشغالِو ابلّتجارَة. . ث

 حَيّج الكافر احلج يف شهر ذي احلّجة. . ج
 

 [تاف]درج
 

 [تاف]درج
 [تاف]درج
 [تاف]درج
 [تاف]درج
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 حئالذاب

 مجيعها. األسئلةأجب عن 
 "أقسم "

 درجة [ ٕٓ] 
  

 [ يف اإلجابة اخلاطئة . xضع عالمة ] / [ يف اإلجابة الصحيحة و ]  أ
 ]    [   من سنن الذبح ذكر اسم هللا عند الذبح   (ٔ)
 ]     [ مستقرة  حياة يشًت  يف ادلذبوح اف يكوف فيو (ٕ)
 ]     [ قطع الودجُت حكمو واجب (ٖ)
 [     ] اف خرج اجلنُت ميتا بعد الذبح امو فحكمو حراـ   (ٗ)

 ]     [ يستحب اف دير السكُت يف حمل الذبح بتحامل (٘)
 ]     [ احللقـو ىو جمري النفس (ٙ)
  [     ] الذبح ابلة كالة واجب (ٚ)

 [ يف اإلجابة اخلاطئة . ضع عالمة ] / [ يف اإلجابة الصحيحة و ] 

      
 امالء الفراغات ابإلجابة ادلعدة الصحيحة : -ب
    
 
 
 .علي وجو شرعي_____ اصطالحا : احليواف الذي متت حتعريف الذابئ( ٔ)

ُم ٱخۡلِنزِيِر َوَمآ _____ قاؿ هللا تعاىل " ُحّرَِمۡت َعَلۡيُكُم ( ٕ) ـُ َوحَلۡ  أُِىلَّ لَِغَۡتِ ٱّلِلَِّ بِوَوٱلدَّ
ُتۡم َوَما ُذِبَح َعَلى َوٱۡلُمۡنَخِنَقةُ      يػۡ  َوٱۡلَمۡوُقوَذُة َوٱۡلُمتَػَردِّيَُة َوٱلنَِّطيَحُة َوَمآ َأَكَل ٱلسَُّبُع ِإالَّ َما ذَكَّ
   َتۡستَػۡقِسُمواْ بِٱأۡلَۡزملَِٰ ٱلنُُّصِب َوأَف      

 ]     [
 تزكية ادليتة جنسا

 واجب ابتالء حالال
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 لتصبح حالال لألكل. _____  حمن حكم الذابئ  ( ٖ) 
  _____ . احليواف ادليت بدوف ذبح شرعي أصبح   (ٗ) 
 

 امأل الفراغات اتآتية ابإلجابة الصحيحة ما بُت القوسُت :ج . 
 مًتدية[ \موقوذة \ذبوحة م]   _____الذبح لغة مجع  ذبيحة، مبعٍت ( ٔ)     
 ميتا بعد الذبح من بطنهاذا خرج إذحبا لو _____ ـ أيعترب ذبح  ( ٕ)     

 الودجُت[                         \احليواف \]اجلنُت           
 كلو كحرمة ميتتو أ  _____ما قطع من احليواف حاؿ حياتو جنس و ( ٖ)     

                 حالال[  \حراـ \]مكروه          
 توجيو[                                    \توحيده\احليواف عند الذبح ايل غَت قبلة ]حتميده_____ يكره  ( ٗ)     
    ] عنق\سعر\حلقـو[         . احليواف ادليت غَت اتآدمي فهو جنس______  (٘)     

   

 

 وفق بُت جمموعة )أ( وجمموعة )ب(      د.
      

                                               
 
 
 
 
 
 

 جمموعة )أ(

 الكتايب قبل التحريف( (أف يكوف مسلما  أو كتابيا  ٔ

 تآخراأف يذبح احليواف  أماما   ٕ

 أف يضجع احليواف جلنبها األيسر ٖ

 ئأف ال يذبح لغَت هللا ويقطع كل احللقـو وادلر ٗ

 جمموعة )ب(

 مكروه

 كيفية الذبح

 ألذابح

 سنن

 ]     [
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 ‘‘ب’’ قسم 
 درجة [ ٓٛ] 

 : السؤال األول
 [تاف]درج اصطالًحا. الذبح لغةً تعريف اذكر  ( ٔ)  .أ

 [تاف]درج .الذبحَىاِت دليال على مشروعية (  ٕ)  
 [تاف]درج ؟ الذبحكم حُ  ( بُّت  ٖ)  
   
 [درجات ٗ] سنن الذابئح. اثنني بُّت (  ٔ)  ب.
    
 [درجات ٗ]  .الذبح مِ كَ حِ من  اثنني( اذكر  ٔ)  ج.
 [درجات ٗ]    .مع شروطوالذبح أركاف  اثنني بُّت  ( ٕ)  
   
   احلكم من ادلسائل اتآتية مع التعليل:( بُّت ٔ) د

[تاف]درج ( ذبح الرجل دجاجة وقطع رأسها عمدأ)     

[تاف]درج   حذيفة غنما ومل يقطع ودجيو.ذبح  ( ٕ)     

[تاف]درج  كل فرحاف ذيل البقر ادلقطوع حياأ( ٖ)     

[تاف]درج سفياف بقرة بذجاجة حادة ذبح( ٗ)     
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 األضحية والعقيقة
 "أقسم "

 درجة [ ٕٓ] 
  

 [ يف اإلجابة اخلاطئة . xضع عالمة ] / [ يف اإلجابة الصحيحة و ]  أ

 ]    [  النيب. األضحية ىي الصالة علىمن سنن  (1)

 ]     [ لألضحية . بقر والذابب ىي األنعاـ ادلشروعةاإلبل وال (ٕ)

 ]     [ ادلولود عند والدتو. نيكيستحب حت (ٖ)

 [     ] األضحية مع العقيقة يف شاة واحد. جيوز تشريك نية (ٗ)

 ]     [ أف يكوف احملنك من الصاحلُت. (٘)
 

 [ يف اإلجابة اخلاطئة . ضع عالمة ] / [ يف اإلجابة الصحيحة و ] 

      
 جيابة الصحيحة ما بُت القوسُت:إلامأل الفراغات اب .ب

 وقت األضحية ____ طلوع الشمس من يـو النحر (ٔ

  . )العاشر من ذي احلجة(

   ]عند \ قبل \بعد [

  ] مجيع\ بعض \ نصف[ .موابنفصاؿ _______ادلولود من بطن أ يدخل وقت العقيقة (ٕ

 ]خل \ملح  \متر[ .______بيستحب أف حينك  (ٖ

 ] ربع \ سبع \ثلث  [ .البقرة أو اإلبل ______بجتوز العقيقة  (ٗ

  
 

 ]     [
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 الصحيحة ما بُت القوسُت: جيابةإلاب امأل الفراغات -٤ 

 من يـو النحر وقت األضحية ____ طلوع الشمس (ٔ

 . )العاشر من ذي احلجة(

   ]عند \ قبل \بعد [

  ] مجيع\ بعض \ نصف[ يدخل وقت العقيقة ابنفصاؿ _______ادلولود من بطن امو (ٕ

 ]خل \ملح  \متر[ .ب______يستحب أف حينك  (ٖ

 ] ربع \ سبع \ثلث  [ .البقرة أو اإلبلب______ جتوز العقيقة  (ٗ

 ]اكثر\اقل  \أفضل[ ادلشروعة للعقيقة ______ شااتف عن الولداألنعاـ  (ٙ

ب، السالمة من العيو ، و ةن شرو  األضحية والعقيقة ىي النيم (ٚ
 .األنعاـ و______

 ]الشعر\الساف \السن [

 

 

  ]     [
 أ     وفق بُت جمموعة )أ( وجمموعة )ب(

      
                      

                          
 

 جمموعة )أ(

التسمية والتكبَت كأف يقوؿ  ٔ
 بسم هللا و هللا أكرب…

بُت األضحية والعقيقة يف  التشريك ٕ
 بقرة واحد

 بتمر أف حينك ٖ

 أف ال يكسر عظم الذبيحة ٗ

 السالمة من العيوب ٘

 جمموعة )ب(

 جيوز

 يستحب

 شرو   األضحية

 سنن ألضحية

 سنن العقيقة

    [  ]
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 ‘‘ب’’ قسم 
  درجة [ ٓٛ]  

 : السؤال األول
 [تاف]درج .اصطالًحاالذبح  العقيقة األضحية و تعريف اذكر  ( ٔ)  .أ

 [تاف]درج .ضحيةاألَىاِت دليال على مشروعية (  ٕ)  
 [تاف]درج ؟ االشًتاؾ بُت األضحية والعقيقةكم حُ  ( بُّت  ٖ)  
   

 [درجات ٗ]   سنن األضحية  اثنني بُّت (  ٔ)  ب.
   
 [درجات ٗ]  .العقيقة مِ كَ من حِ  اثننياذكر (  ٔ)  ج.
 [درجات ٗ]   .العقيقةمن شرو  األضحية و  اثننيبُّت   ( ٕ)  
   
   احلكم من ادلسائل اتآتية مع التعليل:( بُّت ٕ) د
[تاف]درج .ذبح رجل األضحية ليلة العيد( ٔ)     

 عق رجل عن نفسو وأيكل اللحم مجيعا ومل  (ٕ)   
 يتصدؽ بو.               

[تاف]درج  

 ( ذحبت امراة  بقرة اليـو الثاين عشر من ذي ٖ)          
 األضحية .بدوف  نية  احلجة               

[تاف]درج  

[تاف]درج .األضحيةذبح قاسم دجاجة بنية  (ٗ)     

   
 


