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 4من  1صفحة 

 

  م09/2019/ 01تاريخ اإلصدار :   0/1 رقم اإلصدار :       KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 

 

 اإلجلبةا ا ا لا هلا  ما ابئي ينيوفقكا هللاا استعا ةا اطالط ابنيت
 

 درجة ( 5775كل فؼرة )     فا يف الؿؽان الؿـاسب:قاإلجابة الصحقحة مؿا يؾي: وضؾؾ يرالسمال األول: اختا

 تجاه كعؿة الؿاءواجبـا ــ  1

 بهالؾعب  د  عدم اإلسراف  ج  التبذير    ب  اإلسراف  أ

 -:الذي لم يتغقر بالـجاسة , تعريف الؿاء   –2

 -الؿاء الذي تغقر صعؿه أو لوكه أو ريحه بـجاسة ,سواء أكان الؿاء قؾقالً أم كثقرًا تعريف:  –3

 ماء البحر د  الؿاء الطاهر ج  الؿاء الـجس ب  الؿاء الطفور  أ

 الؿاء الدائم الذي اليجري هو   – 4

 الؿطر د  الؿاء الراكد ج  البحر ب  الـفر  أ

 من أمثؾة الؿاءالـجس  – 5

 مقاه األمطار د  مقاه األهنار ج  مقاه البحار ب  مقاه الؿجاري  أ

 ن أداب قضاء الحاجةم -6

 د  الأغسل يدي بالصابون ج  أتؽؾم أثـاء قضاء الحاجة ب  أترك الؿؽان كظقػا أ
أقدم رجؾي القؿـى 

 بالدخول لؾخالء

 فروض الوضوء هي   – 7

 هي التي يثاب فاطؾفا واليبطل الوضوء بتركفا   -8

 

 الوضوء د  الؿاء الـجس  ج  التقؿم ب  الؿاء الطفور أ

 أداب الوضوء د  كواقض الوضوء ج  أركاكه التي اليصح إال هبا ب  سـن الوضوء أ

 التقؿم د  فروض الوضوء ج  سـن الوضوء ب  كواقض الوضوء أ
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 4من  2صفحة  
 

 م01/9/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 م01/09/2019:  

 من سـن الوضوء ـــ  9

 أعواد األسـان د  معجون األسـان ج  الؿـديل ب  السواك أ

 من فوائد السواك الؿحافظة طؾى صحة   – 15

 الرأس د  القد ج  الوجه  ب   األسـان أ

 معـى التقامن   – 11

 غسل الرجل القسرى د  مسح الرأس ج    غسل القد القؿـى ب  غسل القد القسرى  أ

 أقول بعد الوضوء   – 12

 استغػراهلل د  الحؿدهلل  ج  الؾفم اجعؾـي من التوابقن  ب  سبحان اهلل أ

 من شروط الوضوء   – 13

 غسل القدين د  الؿواالة ج  الرتتقب ب  الـقة أ

 التؾػظ بالـقة  – 14

 مؽروه د  بدعة ج  سـة ب  واجب أ

 من سـن الوضوء   – 15

 أ
الغسؾة الثاكقة والثالثة 

 لؾقدين
 مسح الرأس د  الؿواالة ج  ةالؿضؿض ب 

 من سـن الوضوء أن أقول طـد بداية الوضوء -16

 من فروض الوضوء مسح الرأس كؾه ومـه األذكانــ   17

 مرات4 د  مرات3 ج  مرتان ب  مرة واحدة أ

 من فروض الوضوء أن أغسل يدي مع  – 18

 من أمثؾة الؿاءالطفور  – 19

 أ
ماء فقه عصقر كثقر 

 وأصبح عصقراً 
 ج  مقاه البحار ب 

ماء سؼطت فقه دجاجة 

 فؿاتت
 د 

ماء فقه شاي كثقر واصبح 

 شاي

 صريؼة الؿسح طؾى الخػقن يؿسح  طؾى  – 25

 أسػل الجورب د  ظاهر الخف وأسػؾه ج  أسػل الخف ب  ظاهر الخف أ

 

 

 

 

 

 الإله إال اهلل د  اهلل أكرب ج  الحؿدهلل ب  بسم اهلل أ

 الرأس د  الؽتػقن ج  الؿرفؼقن ب  الؽعبقن أ



 

 4من  3صفحة  
 

 م01/9/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 م01/09/2019:  

 

           ( أمام العبارة الخاصئة فقؿا يؾي:( أمام العبارة الصحقحة , وطالمة )طالمة ) يالسمال الثاين:ضع

                                                                                                                                                                                                                                

 درجة ( 5775) كل فؼرة 

 

 صحقحةال العبارة -أ العبارة م

  ص

 خاصئةال العبارة-ب

 خ

  صح    من شروط الؿسح طؾى الخف والجورب أن يؽوكا صاهرين 21

 خطل  الجورب هو مايؾبس طؾى الرجل من جؾد وكحوه 22

  صح مدة الؿسح لؾؿؼقم يوم ولقؾة 23

  صح الؿريض ومن به جروح يجوز له التقؿم  24

  صح الـاسالحؽؿة من مشروطقة الؿسح طؾى الخف,التقسقر طؾى  25

 خطل  من أداب لبس الحذاءأن يؿشي بـعل واحدة 26

 خطل  يشرع التقؿم مع وجود الؿاء 27

  صح من شروط التقؿم , الـقة 28

  صح من صػة التقؿم أن يضرب التراب بقديه  29

  صح تبدأ مدة الؿسح طؾى الخػقن من أول مسح بعد الحدث 35

 خطل  مدة الؿسح لؾؿسافر يوم ولقؾة  31

  صح يجب الوضوء طـد الصالة  32
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 4من  4صفحة  
 

 م01/9/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 م01/09/2019:  

 

  (درجةـصف ب مؼالقة )كل فؼرة    :طن مايؾي أجقبي السمال الثالث : 

 

                            

 الطفور من الؿاءكحصل طؾى  _أ

     األمطار-1

 البحار-2

 األكفار-3

 العقون-4

 

 يجب الوضوء لعبادات مـفا _ب

 الصالة-1

 مس الؿصحف -2 

 

 درجة(ـصف )كل فؼرة مؼالقة ب :   يؾي أجقبي طن ما السمال الرابع  : 

 

 من فروض الوضوء – أ

 ومـه الؿضؿضه واإلستـشاق  غسل الوجه-1

 غسل القدين مع الؿرفؼقن-2

 مع الؽعبقن  غسل الرجؾقن-3

 مسح الرأس واألذكان-4

 يبطل الؿسح طؾى الخف أو الجورب بلحد أمرين هؿا  -ب

 اكتفاء مدة الؿسح -1

 خؾع الخف أو الجورب-2

 تؿت األسئؾة7777 مع تؿـقاتي لؽم بالتوفقق والسداد                                                  

 معؾؿة الؿادة/ مالك محؿد                                                                                              
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