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 مدرسة البحر األحمر العالمية                                                     

 امنافس عالمي ..منتج للمعرفة  ..منتم لوطنه  ..معتز بدينه   ...: متعلم رؤيتنا 

 منتصف العام الختباراسئلة المراجعة للصف السادس االبتدائي 

  :مراجعة مادة الفقه والسلوك

 السؤال األول / ماحكم صالة الجمعة وعلى من تجب
 حكمها : واجب ./  ۱ج  
 ... وتجب على كل مسلم ، بالغ ، عاقل ، ذكر ، مستوطن 

**************************************************************** 

 : السؤال الثاني / من شروط صحة صالة الجمعة
حضووور الجماعووة واقوول الجماعووة للجمعووة ثالثووة ، ا مووام : ۲دخووول الوقوو  ، : ۱/  ۲ج

 ... : أن يسبقها خطبتان4ا ستيطان ، :۳واثنان معه ، 

**************************************************************** 

امووا العبووارة × ( ( امووام العبووارة الصووحيحة وعالمووة   √السووؤال الثالووض / ضوو  عالمووة  
 : الخاطئة

 (√صالة الجمعة على كل مسلم بالغ عاقل ذكر مستوطن   تجب -1

 (√ صالة الجمعة ركعتان ويسبقهما خطبتان  -2

 (× اقل الجماعة للجمعة ا مام وثالثة معه  -3

**************************************************************** 

 : عدد بعض ا عمال التي تستحب ان تعمل يوم الجمعة :السؤال الخامس
 /5ج

 ا كثار من الدعاء .1
 التبكير إلى الصالة  .2

 التطيب ولبس احسن الثياب  .3

 قراءة سورة الكهف .4



 : السؤال السادس / مما ينهى عنه لمن حضر الجمعة

 /6ج
 يحرم الكالم اثناء الخطبة .  .1

 . يكره للمسلم أن يتخطى رقاب الناس ، ا  اذا رأى مكانا خاليا .2

 **************************************************************** 

 السؤال الساب  / ما يسن للخطيب يوم الجمعة : 
 /۷ج

 يسلم على الناس اذا صعد المنبرأن  -1

 أن يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة -2

 ان يدعو للمسلمين -3

 نيالخطبتان يقصر  -4

**************************************************************** 

 السؤال الثامن/ للمسلمين عيدان ، هما؟
 /8ج

 عيد األضحى -1

 عيد الفطر -2

**************************************************************** 

 : ( السؤال التاس  / اذكر بعض األمثلة على ا عياد غير المشروعة   المبتدعة

 /9ج 

 عيد ا م -1

 عيد مولد النبي -2

 عيد رأس السنة -3

 اعياد الميالد -4

 السؤال العاشر / ماحكم صالة العيد للرجال ؟

 / ۱۰ج
 . يكفي سقط اإلثم عن الباقين اداها من فرض كفاية اذا



امووام ( ×( امووام العبووارة الصووحيحة وعالمووة  √السووؤال الحووادر عشوور / ضوو  عالمووة  
 العبارة الخاطئة فيما يلي

 ( √يسن للنساء حضور صالة العيد   -1

 ( ×يبدأ األمام بالخطبة قبل صالة العيد   -2

وفووووي الثانيووووة سووووورة لركعووووة األولووووى يسووووتحب ل مووووام أن يقوووورأ سووووورة     ( فووووي ا -3
 ( √(.   القمر

  ( √يشترط لحضور المرأة لصالة العيد ان تكون غير متطيبة   -4

  ×( التكبير في العيد غير جائز -5

**************************************************************** 

 السؤال الثاني عشر / 
 ماحكم صالة الكسوف وما العبادا  التي تشرع عند حدوثه ؟

 ۱۲ج

 .. حكم صالة الكسوف سنة مؤكدة*

 : يشرع *
 هللا تعالی عاءد  -1

  تعالیهللاتكبير  -2

 الصالة  -3

 الصدقة  -4
 السؤال الثالض عشر / ماذا يسن اذا انته  الصالة قبل زوال الكسوف ؟

  /۱۳ج

 من الدعاء ا كثار -1

 هللا تعالیذكر -2

 الصدقة -3



اموووام × ( وعالموووة   ( اموووام العبوووارة الصوووحيحة √السوووؤال الرابووو  عشووور اضووو  عالموووة  
 : العبارة الخاطئة

 ( √ان زال الكسوف وهم في الصالة اتمها ا مام خفيفة   -1

 ( √الميزة األبرز في صالة الكسوف أن في كل ركعة ركوعين   -2

 (√تشتمل كل ركعة من صالة الكسوف على ركوعين وسجودين   -3

**************************************************************** 

 حكمها ؟  السؤال الخامس عشر / ما هو تعريف صالة ا ستسقاء وما
 /15ج

 .. تعريفها : طلب السقيا من هللا سبحانه وتعالى*

 .. حكمها : سنة مؤكدة *

**************************************************************** 

 عشر / ماهي الحقو  الواجبة للمي ؟السؤال السادس 

 /16ج

 تغسيله  -1

 تكفينه  -2

 الصالة عليه  -3

 اتباع جنازته  -4

 دفنه -5
 : من محظورا  الجنائز ا  من سنن الجنائز وثالث ا  عدد ثالث السؤال الساب  عشر /

 / ۱۷ج

 السنن :  *
 التعجيل بدفن المي   -1

 المشي م  الجنازة  -2

 الوقوف على القبر والدعاء للمي  بعد الدفن -3

 المحظورا  :  *



 المشي على القبور والجلوس عليها  -1

 الصالة عند القبور ا  صالة الجنازة لمن لم يصل  -2

 . الجزع والتسخط ومن امثلته : شق الثياب ولطم الخدود ورف  الصو  بالبكاء -3

  :مادتي التوحيد والحديث مراجعة  •

 : كان  معاملة الرسول عليه السالم للصغاربين   -1

 يحبهم 

 يحترمهم 

  يداعبهم 

 يبخسهم حقوقهم   

 من صور تقدير الكبير :  -2

  ا ستماع له وتقبل توجيهه 

  تقديره وانزاله منزلته 

 عدم التطاول عليه قو  وفعال 

 :من هو عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما -3

 نسبه : هو عبدهللا بن عمرو بن العاص القرشي . 
 ابرز صفاته : كان غزير العلم مجتهدا في العبادة . 

 . للهجرة 63وفاته : ما  سنة 

 بما يوافق نص الحديض : اآلتيةاعد ترتيب الكلما   -4

 (   كبيرنا(   يرحم(  ليس منا(  شرف(  صغيرنا(  ويعرف(   من لم 

 . ويعرف شرف كبيرنا ليس منا من لم يرحم صغيرنا

 صلة عبدهللا بن جعفر رضي هللا عنهما بالنبي عليه السالم :  ما -5

 . هو ابن عم الرسول صلى هللا عليه وسلم



 من نماذج صلة النبي عليه السالم لرحمه -6

  نصحهم 

  الثناء عليهم 

 مشاركتهم افراحهم واحزانهم 

 اتعرف على عائشة رضي هللا عنها:  -7

 . بكر الصديق رضي هللا عنهمانسبها : عائشة بن  أبي 
 صفاتها 
  مشهورة بالذكاء 

  مشهورة بالحفظ 

 مشهورة بالصدقة والعبادة 

  : فضائلها
 ن زوج النبي عليه السالم في الدنيا واآلخرة واحب نسائه اليه يام المؤمن 

  افقه النساء واكثر الصحابيا  رواية للحديض 

 توفي النبي في حجرتها ودفن فيها 

 وفاتها :
  من الهجرة النبوية 57توفي  سنة 

 : ماهي نواقض التوحيد وماهي منقصاته -8

 : نواقض التوحيد

  الشرك األكبر 

 الكفر األكبر 

  ) النفا  ا كبر   ا عتقادر 

 



 د: ي*منقصا  التوح
  الشرك األصغر 

  الكفر األصغر 

 النفا  ا صغر   العملي ) 
 هو الغالب على المشركين منها:  ينقسم الشرك األكبر الى قسمين اذكرهما وما -9

 ينقسم الى : 
  ، الشرك في ا لوهية -الشرك في الربوبية 

 . وشرك األلوهية هو الغالب على المشركين 

 يلي : اذكر مثا  على ما -10
 * الشرك في الربوبية :  

  ماتةواإلان يعتقد ا نسان ان احدا يشارك هللا في الخلق او الرز  او ا حياء 
 . األلوهية ان يصرف ا نسان شيئا من العبادة لغير هللا * الشرك في

 من انواع الشرك في ا لوهية :  -11

  الشرك في الدعاء 

  الشرك في الطاعة 

 الشرك في المحبة 

 :  القرآنيةمن آثار الشرك األكبر بدون األدلة  -12

  . من ما  مشركا باهلل شركا أكبر فقد حبط عمله 

 هللا   يغفر له من ما  مشركا باهلل شركا أكبر فان . 

  موون مووا  مشووركا بوواهلل شووركا أكبوور فووان هللا قوود حوورم عليووه الجنووة وأوجووب لووه
    . النار

 



 عرف الشرك ا صغر، ثم بين حكمه :  -13

 هو كل ما جاء في األدلة الشرعية تسميته شركا ، وليس من الشرك األكبر.
 حكمه : محرم ومنقص للتوحيد ، وهو وسيلة إلى الشرك األكبر.

 األصغر :أنواع الشرك  -14

 الشرك باأللفاظ. -1

 الشرك باألفعال. -2

 الشرك الخفي. -3

 ماذا يقول من وق  في الرياء ؟ -15

 يقول   اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا  نعلمه ، ونستغفرك لما   نعلمه(
 ثم بين حكمه؟ األصغر؟ما المراد بالكفر  -16

 إلى حد الكفر األكبر.هو كل معصية ورد في الشرع تسميتها كفرا  ولم تصل 
 حكمه : محرم وذنب عظيم ولكنه   يخرج صاحبه من ملة ا سالم.

 عتقادر :عرف النفا  ا  -17

بطان الكفر.  هو إظهار اإلسالم وا 
 ما المراد بالنفا  األصغر العملي(؟ -18

هوووو عمووول شووويء مووون أعموووال المنوووافقين مموووا   يصووول إلوووى حووود الكفووور مووو  بقووواء 
  اإليمان في القلب.

 نوعان هما:النفا   -19

 نفا  اكبر.  -1

 نفا  أصغر.  -2

 
 



 اذكر بعض خصال المنافقين:  -20

 الكذب في الحديض. -1

 إخالف الوعد. -2

 خيانة األمانة. -3

 .التكاسل عن الصالة -4

 

 ،،،بالتوفيق للجمي  

 معلم المادة أ/ عادل النعمي                           


