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 عبادات فقو ال
 )صالة الكسوؼ كاخلسوؼ( 

 
 ٗإىل السؤاؿ  ٔالسؤاؿ 

 اكتب االصطالحات ابختيار اإلجابة الصحيحة ادلعدة.
 

 
 (  فهي ركعتان , يف كل ركعة قياما وقراءاتن وركوعان.) كيفية (ٗ)

 ) حكم (  .(  سنة مؤكدة لكل مكلف٘)

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

 
 ٓٔإىل السؤاؿ  ٘السؤاؿ 

 فيما بُت القوسُت. و خطاء  اخًت اإلجابة الصحيحة

  كيفية أدىن كمال  حكم  اخلسوف  الكسوف 

 و خطاء الصحيحة بياف صالة الكسوؼ الرقم

 خطاء جيب بعده أن خيطب اإلمام ٘

 الصحيحة مجاعة بال أذان وال إقامةيسن أداؤىا  ٙ

 خطاء يكره أن يصليها منفردا  ٚ
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 الصحيحة يستحب مع ذلك اإلكثار من الذكروالدعاء ٛ

 الصحيحة يبدأ وقت الصالة من حتقق الكسوف ٜ

 الصحيحة ينتهي وقت الصالة ابألجنالء ٓٔ

 
 ٖٔإىل السؤاؿ  ٔٔالسؤاؿ 

 القوسُت.اخًت اإلجابة الصحيحة فيما بُت 

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

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

 كسوف الشمس والقمر فيو إشعار أبهنما قابلتان __________   . ٖٔ
 ( للزوال) للطلوع , لإلزالة ,                                                       

 وّفق بُت جمموعة )أ( وجمموعة )ب( عن الدليل على مشروعية صالة الكسوف واخلسوف    .ٗٔ
 

 
 

 

 

 

 

 
 

(بجمموعة ) جمموعة )أ(  

 القرآن

 اإلمجاع

 احلديث

أمجع ادلسلمُت على مشروعية صالة 
 الكسوفُت 

ْمُس  َهاُر َوالشَّ َواْلَقَمُر ۚ َوِمْن آاَيتِِو اللَّْيُل َوالن َّ
ْمِس َواَل لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا  اَل َتْسُجُدوا لِلشَّ

ُه تَ ْعُبُدونَ   ّلِلَِِّ الَِّذي َخَلَقُهنَّ ِإن ُكنُتْم ِإايَّ

إن الشمس والقمر آيتان من آايت هللا، 
وإهنما ال خيسفان دلوت أحد، وإذا كان 

 ذاك فصلوا وادعوا حىت يكشف ما بكم
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 ما تعريف صالة الكسوف لغًة واصطالًحا. -ٔ

 : تغري     لغة
 : ىو احتجاب ضوئها جزئيا أك كّليا.  اصطالًحا

 اخلسوف لغًة واصطالًحا.ما معى صالة 

 : ذىاب يف األرض    لغة
 : ىو احتجاب نوره جزئيا أك كّليا.  اصطالًحا

 َىاِت دليال على مشروعية صالة الكسوفُت من القرآن الكرًن. -ٕ

َكِمْن آََيتِِو اللَّْيُل َكالنػََّهاُر َكالشَّْمُس َكاْلَقَمُر ۚ ََل َتْسُجُدكا لِلشَّْمِس َكََل لِْلَقَمِر ))
ُه تَػْعُبُدكفَ   (( َكاْسُجُدكا ّلِِلَِّ الَِّذي َخَلَقُهنَّ ِإف ُكنُتْم ِإَيَّ

 َىاِت دليال على مشروعية صالة الكسوفُت من احلديث.

 إف الشمس كالقمر آيتاف من آَيت هللا، كإهنما َل خيسفاف دلوت )) 
 (( أحد، كإذا كاف ذاؾ فصلوا كادعوا حىت يكشف ما بكم

 واخلسوف لكل ُمَكّلف.ما حكم صالة الكسوف  -ٖ

 سنة مؤّكدة 

 بُّت ِحكمة صالة الكسوفُت. -ٗ

  يف آَيتو الكونّية. هلالج لجالشعور بعظمة هللا 

 .كسوؼ الشمس كالقمر فيو إشعار أبهنما قابلتاف للّزكاؿ 

  أبف يكشف البالء كيعيد الّضياء. هلالج لجاَللتجاء إىل هللا 

 

 اذكر اثنُت َكيِفّية صالة الكسوف واخلسوف. -٘

  أدىن الكماؿ 



SKEMA MIP AL-SYARIAH 2021 AKRAM JPNT 
 

4 

 

 األكماؿ  

 بُّت كيفّية أدىن الكمال بتفصيال. -ٙ

 ىي ركعتاف، يف كل ركعتاف قياماف كقراءاتف كركوعاف، بدكف تطويل القراءة 

 يندب بعدىا أف خيطب اإلماـ 

 يستحب مع ذلك اإلكثار من الذكر كاَلستغفار كالدعاء  
 حّلل ادلسائل اآلتية : -ٚ

 َصَلى زَيٌد صالة الكسوف بعد العشاء.    -ٛ

  يص  الصالةاحلكم : َل
  التعليل: ألف عدـ كجود السبب ادلتقدـ

 َصلَّْت فاطمة صالة اخلسوف بدون تطويل القراءة يف بيتها.    -ٜ

 تص  الصالةاحلكم : 

  ألف تطويل القراءة ليس شرطا من شركط صحة الصالة التعليل:

 َصَلى َرُجٌل صالة اخلسوف بنية الكسوف.    -ٓٔ

 احلكم : تص  الصالة
 لالطالؽ اخلسوؼ على اخلسوؼالتعليل: 

 َصلَّْت مجاعة صالَة الكسوف بدون اخلطبة.    -ٔٔ

 احلكم : تص  الصالة
 التعليل: ألف اخلطبة يف الكسوؼ سنة 

 َصَلى َأْْحد صالة اخلسوف منَفرَِدًة يف بيتها أثناء انكساف القمر.    -ٕٔ

 احلكم : تص  الصالة
 التعليل: لوجود انكساؼ القمر
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 (احلج كالعمرة)
 

 ( أمام العبارة اخلاطئة فيما أييت: X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√ب. ضع عالمة )

 √ . الكافر ال جيب عليو احلج.ٔ

 X . اإلذن من الزوج ليس من الشروط ادلختصوصة للمرأة إذا مل يسافر معها.ٕ

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

 
√ 

 X . دم قتل الصيد الربي ادلأكول اللحم يف اإلحرام ىو الًتتيب والتعديل.ٗ

 √ .لبس القّفار من حمرمات اإلحرام للنساء.٘

 

 امالء الفرغات اآلتية ابإلجابة الصحيحة ابستخدام الكلمات اليت بُت القوسُت: .ٔ

 احلرية واالستطاعة.شروط وجوب احلج والعمرة ىي ______، اإلسالم،  .ٔ
 / الرجل/ مملوكا(البلوغ) 

 / احللق /العوض(الصحة اجلسمية_______ من االستطاعة بنفسو يف احلج والعمرة. ) .ٕ

دم الًّتنيب  /دم الّتخيَت والّتعديل إذا ترك طواف الوداع  ُوجد دم _________. ) .ٖ
 (دـ الّّتتيب كالتقدير /والّتعديل 

/السيارة/إسقاط التمتع) ىو ________ والقران واإلفراد.احلج ينقسم اىل ثالثة أنواع  .ٗ
 احلق(.

 .____ يف العمر_____ احلج والعمرة على ادلستطيع مرة واحدحكم  .٘
 /مكروه/جائز(.كاجب)
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 وفق ما بُت جمموعة )أ( وجمموعة )ب( : . أ

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 ما تعريف احلّج لغًة و اصطالًحا. -ٔ
 : القصد   لغة

 : قصد بيت هللا احلراـ للنسك  اصطالًحا
 : الزَيرة   لغة

 : زَيرة بيت هللا احلراـ للنسك  اصطالًحا

 دليال على مشروعية احلج والعمرة من القرآن الكرًن. -ٕ
 (( َكّلِِلَِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَػْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسِبياًل : ))  احلج
 (( َكَأِتُّوا احْلَجَّ َكاْلُعْمَرَة ّلِِلَِّ : ))  العمرة

(ب) )أ(  

 اجلماع قبل التحلل األول يف احلج

 ترك طواف الوداع

 تقليم األظافر 

 قطع شجر احلرم ونباتو

 الًّتتيب والتقدير

 الًّتتيب والّتعديل

 الّتخيَت والّتعديل

 الّتخيَت والتقدير
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 والعمرة من احلديث. دليال على مشروعية مشروعية احلج
، )) : احلج ـُ َعَلى ََخٍْس: َشَهاَدِة َأْف ََل إِلََو ِإَلَّ اّلِلَُّ َكَأفَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُؿ اّلِلَِّ ُبِِنَ اإِلْساَل

، َكَصْوـِ َرَمَضافَ   (( َكِإقَاـِ الصَّاَلِة، َكِإيَتاِء الزََّكاِة، َكاحَلجِّ
النساء جهاد ؟ قاؿ: " نعم, عليهن جهاد قلت: َي رسوؿ هللا! على : )) العمرة

 (( َل قتاؿ فيو: احلج, كالعمرة

 حكم احلج والعمرة. .ٖ
 كاجب على ادلستطيع مّرة يف العمر

 

 الشروط ادلخصوصة للَمرأة يف احلج والعمرة. .ٔ

 الّسفر مع الزكج أك احملـر أك مع نسوة ثقات 

 اإلذف من الزكج أك كلّيها إذا مل يسافر معها 

  غري معتّدة طالؽ أك كفاةكوهنا 

 

 أربع من شروط وجوب احلج. .ٕ

 اَلستطاعة//  احلّرية//  العقل //  البلوغ// اإلسالـ 

 
 أركان احلج. (ٖ

 نية اإلحراـ ابحلج 

  الوقوؼ بعرفة كلو حلظة 

 طواؼ اإلفاضة سبعة أشواط 

 الّسعي بني الّصفا كادلركة 
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  احللق كالّتقصري 

 الّتتيب يف معظم األركاف 

 
 يدخل وقت طواف إفاضة بعد نصف الليل العاشر من ذي احلجة.( ٔ)  ج(

 احلكم يف ادلسائل اآلتية مع التعليل : ( د
َمك وىو حُمْرِم  أ(   اْصطَاد إبراىيم السَّ

 احلكم : حالؿ 
  التعليل: ألف احملـر ىو صيد الرب

 
 الّتَحلُّل الثّاين.ب( تَ َزّوج َرُجٌل يف ِمٌَت بعد الّتَحلُّل األّول  ومل حْيُصول 

 احلكم : حراـ / َل تص  النكاح  
 التعليل: ألف النكاح من احملرمات اإلحراـ

 
 ت( حَتُّج اْمرأٌة وىي غَت ُمْسَتطيعة بسبب عدم إذن زوجها.

 احلكم : احلج ليس كاجبا عليها   
  التعليل: ألف اَلستطاعة من شركط كجوب احلج كالعمرة

 
 ب اْنِشغالِو ابلّتجارَة.ث( مَلْ حَيّج َرُجٌل بسب

 احلكم : حراـ 
 التعليل: ألف مستطيع

 حَيّج الكافر احلج يف شهر ذي احلّجة.    
 احلكم : حراـ 

 التعليل: اإلسالـ من شركط كجوب احلج كالعمرة
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 الزابئ 

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

 ]/     [  من سنن الذبح ذكر اسم هللا عند الذبح   (1)

 ]   /  [ مستقرة  حياة يشًتط يف ادلذبوح ان يكون فيو (ٕ)

 ]   /  [ قطع الودجُت حكمو واجب (ٖ)

 [  x  ]   ان خرج اجلنُت ميتا بعد الذبح امو فحكمو حرام   (ٗ)

 ]   /  [ يستحب ان دير السكُت يف حمل الذبح بتحامل (٘)

 ]   /  [ احللقوم ىو جمري النفس (ٙ)

 [  x  ] الذبح ابلة كالة واجب (ٚ)

 

 أ      امالء الفراغات ابإلجابة ادلعدة الصحيحة :

 

 

 

 . علي كجو شرعي  تزكية احليواف الذي ِتت:  شرعاتعريف الذابئو  (ٔ)
 

ُم ٱخۡلِنزِيِر َكَمٓا أُِىلَّ ِلَغرۡيِ ٱّلِلَِّ ِبِوۦ   ادليتت" ُحّرَِمۡت َعَلۡيُكُم قال هللا تعاىل ( ٕ) ـُ َكحَلۡ َكٱلدَّ
ُتۡم َكَما ُذبِ  َ  َعَلى َكٱۡلُمۡنَخِنَقُة َكٱۡلَمۡوُقوَذُة َكٱۡلُمتَػَردِّيَُة َكٱلنَِّطيَحُة َكَمٓا َأَكَل ٱلسَُّبُع ِإَلَّ َما ذَكَّيػۡ

"ٱلنُّصُ  ۚ  ِب َكَأف َتۡستَػۡقِسُموْا بِٱأۡلَۡزملَِٰ

 لتصبح حالال لألكل.   كاجبمن حكم الذابئح   ( ٖ)      

 تزكية الميتة جنسا

 واجب ابتالء حالال
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 .حالَلاحليوان ادليت بدون ذبح شرعي أصبح    (ٗ)      
       

 

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

 ]/     [  من سنن الذبح ذكر اسم هللا عند الذبح   (1)

 ]   /  [ مستقرة  حياة يشًتط يف ادلذبوح ان يكون فيو (ٕ)

 ]   /  [ قطع الودجُت حكمو واجب (ٖ)

 [  x  ]   ان خرج اجلنُت ميتا بعد الذبح امو فحكمو حرام   (ٗ)

 ]   /  [ يستحب ان دير السكُت يف حمل الذبح بتحامل (٘)

 ]   /  [ احللقوم ىو جمري النفس (ٙ)

 [  x  ] الذبح ابلة كالة واجب (ٚ)

                                                                                                  

 أ     امأل الفراغات اآلتية ابإلجابة الصحيحة ما بُت القوسُت :

 مًتدية[ \موقوذة \ذبوحة م]    ذبوحةمالذبح لغة مجع  ذبيحة، مبعٍت  ( ٔ)     

 الودجُت[                         \احليوان\ميتا بعد الذبح]اجلنُت  ذحبا لو اذا خرج من بطنها اجلننييعترب ذبح ام  ( ٕ)     

 كلو كحرمة ميتتو أ   حراـما قطع من احليوان حال حياتو جنس و  ( ٖ)     

                 حالال[  \حرام \]مكروه             

                     توجيو[     \توحيده\احليوان عند الذبح ايل غَت قبلة ]حتميده توجيويكره  ( ٗ)     

                                                        [ عنق\سعر\حلقوم[   احليوان ادليت غَت اآلدمي فهو جنس سعر (٘)     
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 . علي كجو شرعي  تزكية احليواف الذي ِتت:  شرعا حتعريف الذابئ(ٔ)
 

ُم ٱخۡلِنزِيِر َكَمٓا أُِىلَّ ِلَغرۡيِ ٱّلِلَِّ ِبِوۦ قال هللا تعاىل " ( ٕ) ـُ َكحَلۡ ُحّرَِمۡت َعَلۡيُكُم ادليتت  َكٱلدَّ
ُتۡم َكَما ُذبِ  َ  َعَلى َكٱۡلُمۡنَخِنَقُة َكٱۡلَمۡوُقوَذُة َكٱۡلُمتَػَردِّيَُة َكٱلنَِّطيَحُة َكَمٓا َأَكَل ٱلسَُّبُع ِإَلَّ َما ذَكَّيػۡ

" ۚ  ٱلنُُّصِب َكَأف َتۡستَػۡقِسُموْا بِٱأۡلَۡزملَِٰ

 . لتصب  حالَل لألكل  كاجبحكم الذابئح   ( ٖ)        
 :سنن الذابئح  اثنُت( ٔب )

 أف يذكر اسم هللا عند الذب  . -

 أف يستقبل القبلة -

 أف يقطع الودجني  -

 أف تكوف اَللة حادة -

 اثنُت من حكم الذبح( ٔ)ج 

 التزاـ أبمر هللا يف احلالؿ ك احلراـ -

 أفضل الوسيلة إلخراج الدـ النجس ادلختلط ابللحم -

 تفريق بني احليواف ادليت النجس ك يني الطاىر احلالؿ  -

 الذبح : و شروط اركاناثنُت من ( ٕ)

o الذاب  : أف يكوف مسلما اك كتااب 

o أف يكوف حياتة مستقرة ادلذبوح : 

o  اآللة حادة فقط آلة الذب : 

o  أف يذب  هلل ك يقطع كل حلقـو ك ادلريء كيفية الذب : 

 رأسها عمدا.( ذبح الرجل دجاجة وقطع ٔ)  
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 ص  كلكن مكركهاحلكم    :  
 ألف خالؼ السنةالتعليل   :  

 ذبح حذيفة غنما ومل يقطع ودجيو. (  ٕ)  
 صحة الذبيحةاحلكم    :        

 ألف قطع كدجني سنةالتعليل   :        

                                                                     كل فرحان ذيل البقر ادلقطوع حيا . أ  (3)  

 حراـاحلكم    :       

 ألف ما قطع من احلي جنس  التعليل   :      

 سفيان بقرة بذجاجة حادة. بح  ذ (4)  

 صحة الذبيحةاحلكم    :       

     ظفرا اك عظمالتو ليس سنا اك آألف -   // لتو حادةآألف -التعليل   :      
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 )األضحية كالعقيقة( 

 يف اإلجابة اخلاطئة.)×( ضع عالمة )/( يف اإلجابة الصحيحة وعالمة  -ٔ

 

 

 

 

 

   جيابة الصحيحة ما بُت القوسُت:إلامأل الفراغات اب -2

  ] عند \ قبل \بعد [ .وقت األضحية ____ طلوع الشمس من يوم النحر (ٔ

 يدخل وقت العقيقة ابنفصال ________ ادلولود (ٕ

 .امومن بطن 

 ] مجيع\ بعض \نصف[

 ]خل \ملح  \ِتر[ .ب______يستحب أن حينك  (ٖ

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

 ] اكثر\اقل  \ أفضل[ األنعام ادلشروعة للعقيقة ______ شااتن عن الولد (ٙ

  ]الشعر\السان  \السن[السالمة من ,من شروط األضحية والعقيقة ىي النية (ٚ

 / من سنن  األضحية ىي الصالة علي النيب. أ 

 × اإلبل والبقر والذابب ىي األنعام ادلشروعة  لألضحية . ب

 / يستحب حتنيق ادلولود عند والدتو. ج

 × تتشريق نية  األضحية مع العقيقة يف شاة واحد.جيوز  د

 / أن يكون احملنك من الصاحلُت. ق
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 .األنعام و______,العيوب

 

 )أ( وّفق بُت جمموعة  ) أ ( و جمموعة  ) ب (  : -ٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذبح  لغًة و اصطالًحاتعريف األ ضحية و العقيقة اذكر  ( ٔ)  .أ
 مشتق من الضحى كىو ارتفاع الشمسلغة : 

  التشريق: ىي ما يذب  من األ نعاـ تقراب اىل هللا يـو العيد ك اَيـ اصطالحا 

 
 

 : مشتق من العق كىو القطع لغة
  ما يذب  للمولود عند الوَلدة كحلق شعرهصطالحا :  ا

  جمموعة  ) أ (

 

 

 جمموعة  ) ب (

بسم …التسمية والتكبَت كأن يقول  جيوز
  هللا و هللا أكرب

التشريق بُت األضحية والعقيقة يف  يستحب
 بقرة واحد

 أن حينك  بتمر شروط  األضحية

 أن ال يكسر عظم الذبيحة سنن األضحية

 السالمة من العيوب العقيقةسنن 
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 .من القرءان  األ ضحيةَىاِت دليال على مشروعية (  ٕ)  
 (  ) فصل لربك كأحنر 

 ؟ االشًتاك بُت األ ضحية والعيفحكم  ( بُّت  ٖ)  
 جيوز - 

   اثنُت سنن األضحية  بُّت (  ٔ)  ب.
 التسمية ك التكبري - 

 الصالة يلى النيب -
 استقباؿ القبلة -

 .العقيقةاثنُت من حكم ( اذكر  ٔ)  ج.
 الشكر هلل يلى مولود -
 اظهار السركر مبجيء ادلولود -
  اساعة نسب الولد من أبيو -

 .شروط األضحية و العقيقةبُّت  اربعة  ( ٕ)  
 النية : أف تكوف النية عند الذب  -
 سنتني –اليقرة ك ادلعز السن :  -
 األنعاـ : اَلبل , البقر , الغنم  . -
    السالمة من العيوب :  -

  
 

  احلكم من ادلسائل اآلتية مع التعليل:( بُّت ٕ) د

 ذبح رجل األضحية ليلة العيد (ٔ) 
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 َل تص  : جيب بعد صالة سنة اَلصحى-
 عق رجل عن نفسو و أيكل اللحم مجيعا ومل يتصدق بو (ٕ) 

 يص  : سنة يتصدؽ-
  ذحبت امراة  بقرة اليوم الثاين عشر من ذي احلجة  بدون  نية   (ٖ) 

 األضحية .       
 األضحيةَل يص  : كجوب نية -

 . األضحيةذبح قاسم دجاجة بنية  (ٗ) 
 َل يص  : ليس دجاجة من اَلنعاـ .-

  


