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 لفصل الدراسي الثانيوالسلوك لاسئلة شاملة لمادة الفقة 

 يام  (ــــــــــ) الص الوحدة الثامنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيحة: منها فقط واحدة إجابات أربعة يلي مما فقرة لكل( 1س

1 
 مكانة صيام رمضان  ركن من أركان :

 )د( الحج  )ج( اإلحسان    )ب( االسالم   )أ( اإليمان   

2 
 الحكمة من مشروعية الصيام    :

)أ( تحقيق تقوى الله 

  . 

 )د( الصبر )ج( تطهيرا للنفس                )ب( صحة البدن 

3 
 حكم صوم رمضان  :

 ) د(  فرض كفاية  )ج(  سنة مؤكدة            )ب(  سنة                          )أ( واجب              

 التعبد لله باإلمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس    هو :  4

 )د( الصالة    )ج( الصوم                   )ب( الزكاة   )أ( الحج    

5 
 من شروط  وجوب الصيام    :

 )د( الجنون   )ج( عدم القدرة      )ب( المرض                 )أ( االسالم    

6 
 من فضائل شهر رمضان :

 
 )د( تطهير النفس  )ج( الصبر                 )ب( صحة لبدن            )أ( مغفرة الذنوب    

7 
 فرض صيام رمضان في السنة    :

 )د( الخامسة   )ج( الرابعة    )ب( الثالثة                    )أ( الثانية  

8 
 يثبت دخول شهر رمضان بــ   : 

إكمال شهر رجب ثالثين )ج(  إكمال شهر شوال ثالثين يوماً  )ب(   )أ( رؤية الهالل  

  يوماً 

 )د( رؤية الشمس  

9 
 النية في الصيام  الواجب   :

 

 

 )ب( بعد الفجر  )أ( قبل الفجر  

           

 )د( في أي وقت   )ج( في النهار             

 11 
 ممن يباح لهم الفطر في رمضان    :

 )د( المرأة        )ج( الخادم   )ب( المريض  )أ( القادر          

 المريض مرضاً ال يرجى شفاؤه منه   : 11    

 )د( يطعم عن كل يوم ثالثة مساكين    يوم خمسة مساكين يطعم عن كل)ج(  )ب( يطعم عن كل يوم مسكين      يجب عليه القضاء)أ( 

12 
 من آداب الصيام الواجبة    :

 )د( المحافظة على الصالة المفروضة )ج( تعجيل الفطور   )ب( الدعاء   )أ( السحور 

11 

 من مفسدات الصوم     :

 )د( بخاخ الربو   )ج( قطرة العين   )ب( األكل عن غير عمد      )أ( االكل عمدا ً 
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 :  التاليةات العبار على ( خطأ ) أم ( صح)  بـــ أجيبي( 2س

 )   (. مكانة صيام رمضان  ركن من أركان األيمان  -1

 )        ( .مشروعية رمضان  لتحقيق تقوى الله   من الحكمة -2

 )        ( . حكم صوم رمضان سنة  -1

 )        ( .    الشمس غروب الى الفجر طلوع من المفطرات عن باإلمساك لله الصيام هو التعبد -4

 )        ( .رمضان مغفرة الذنوب  شهر فضائل من -5

 )        (      .   العقل  الصيام وجوب  شروط من -6

 )        (   الخامسة  السنة في رمضان صيام فرض  -7

 .      )        (    الهالل بـرؤية رمضان شهر دخول يثبت  -8

 .       )        (  الليل من التطوع صيام في النية تجب  -9

 .  )          (   المسافر  رمضان في الفطر لهم يباح ممن -11

 . )          (.  القضاء عليه يجب منه شفاؤه يرجى ال مرضا   المريض   -11 

14 

 أفضل الصيام بعد رمضان  :

 )د( شهر شعبان  شهر ذي القعدة   )ج( )ب( شهر شوال شهر محرم )أ(

15 
 صيام يومي الخميس واالثنين من كل اسبوع      :

 ركن  (د) ( مكروه   ج) )ب( تطوع                         )أ(  واجب  

16 

 رمضان   :فضل العشر االواخر من 

 )د( اجتماع االقارب    الفرح               )ج(   ) ب ( قرب العيد         )أ( بها ليلة القدر     

17 
 ليلة القدر في العشر االواخر من   :

 )د( محرم   )ج ( شعبان             )ب( رمضان               )أ(    شوال 

18 

 : لزوم المسجد تعبدا لله تعالى هو  

 )د( الصدقة     الصالة               )ج(  ) ب (االعتكاف           )أ (   الصوم 

19 

 ينبغي للمعتكف ان يشغل وقته بــ :

 )د( النوم  )ج( األكل       )ب( الذكر والعبادة )أ( الحديث عما ال يعنيه  



 

3 
 

 )        ( .    عمد غير من والشرب األكل الصوم مفسدات من  -12 

 . )          (   التطوع صيام من شوال من أيام ستة صيام -11

 .        )        (   السحور الواجبة الصيام آداب من  -14

 .      )        (    الفطور تعجيل  المستحبة الصيام آداب من  -15

 .       )        (   القدر ليلة بها أن رمضان من االواخر العشر فضل -16

 .     )        (تعالى لله تعبدا المسجد لزوم االعتكاف -17

 .     )       ( النوم وقته يشغل ان كفللمعت ينبغي  -18

     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  التالية الفراغات أكملي( 1س

 ............  ................................................................................  رمضان صيام مكانة  -1

 ................................................................................    الصيام مشروعية من الحكمة -2

 القضاء بدل اإلطعام عليه يجب ومن  ،.........................  هو اإلطعام دون القضاء عليه يجب من -1

 .................................هو

 ............................................ و........................................... الصوم مفسدات من -4

 .............................. .  ليس ما صوم وهو................ على ادةزي هو:   التطوع صوم تعريف -5

 : ................................................................................................ الصوم فضل -6

  ..........................................  رمضان صوم حكم-7

 ........... ........................................................هو التعبد لله تعالى  ..................الصيام  -8

 ......................و................................و............................    الصيام وجوب  شروط من -9

 ..........................................و.......................................رمضان شهر فضائل من -11

 .........................................    السنة في رمضان صيام فرض  -11

  ...........................................و.................................   بــ رمضان شهر دخول يثبت   -12

 .........................................  النية في الصيام الواجب تكون من    -11

 ......................................................     تصح في  صيام التطوع  في النية -14
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 .......................................و......................................    رمضان في الفطر لهم يباح ممن -15 

 ..................................... ...................................ممن يجب عليهم اإلطعام بل القضاء    -16

 ............  . ............................صيام التطوع صوم  من  -17

 .....................................................................................    الواجبة الصيام آداب من -18

 ....................................................................................  المستحبة الصيام آداب من – 19

 ................................................................................   رمضان من االواخر العشر فضل -21

 .....................................................................................................   االعتكاف هو  -21

 ...................................................................بــ ............ وقته يشغل ان للمعتكف ينبغي -22

 

 / زاوجي من العمود األول ما يناسبه في العمود الثاني 4س

 

 

 

 العمود الثاني العمود األول

 ) أ(  اإلسالم . ( من شروط وجوب صيام رمضان  1) 

 )ب(  تحقيق تقوى الله جل وعال . (  فضل صوم يوم عرفة 2) 

 قبلها والتي بعدها   .)جـ( يكفر السنة التي  ( الحكمة من مشروعية الصوم   1) 

 ) د( صحة األبدان . ( من اآلداب المستحبة     4) 

 )هـ(  تأخير الفطور   . 

 )و( تعجيل الفطور . 

 )ز( مضى سنة. 

 )ح(يكفر السنة التي قبلها فقط . 

 )ط( يكفر السنة التي بعدها  . 

 )ي( تعجيل السحور  . 


