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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 س1( اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس  

1 
 : ركن من أركان منزلة الحج أنه 

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

2 
 :  فرض الحج في السنة.............من الهجرة   

 الثانية( د)                التاسعة ( جـ) العاشرة( ب) الثامنة ( أ)

3 
 :الحج  حكم

  كفاية فرض )د(                   واجب مرتين في العمر  )جـ(               سنة  )ب(  واجب مرة واحدة  على المستطيع     )أ(

4 
 : الحج هو الركن ...............من أركان اإلسالم 

 )د( الرابع  الخامس ( جـ) الثاني ( ب) األول( أ)

5 
  :  حكم العمرة  

 فرض عين ( د)  واجبة مرتين في العمر( جـ)   مستحبة  ( ب)  واجبة مرة واحدة في العمر ( أ)

 :شروط وجوب الحج والعمرة  من  6

 )د( مضى سنة عدم القدرة( جـ) ملك نصاب    ( ب) اإلسالم ( أ)

7 
 :من محارم المرأة 

 ابن خالتها ( د)   ابن خالها ( جـ)  ابن عمها  ( ب) ابن أختها   ( أ)

8 
 :شروط وجوب الحج والعمرة للمرأة 

 شرطين( د)          شروط 3( جـ)     شروط  4( ب) شروط  5( أ)

 :من المواقيت المكانية  9

 
 عرعر  ( د)     عسفان  ( جـ) بدر  ( ب) يلملم( أ)

11 
 :)أبيار علي( وهو موجود بالقرب بالمدينة المنورة ـ ميقات يسمى ب

 ميقات قرن المنازل( د)   ميقات يلملم( جـ) ميقات الجحفة( ب)  ميقات ذو الحليفة  ( أ)

 :ميقات قرب مدينة رابغ وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب هو  11

 قرن المنازل  ( د) ذو الحليفة ( جـ) الجحفة ( ب) يلملم  ( أ)

12 
 :ميقات  أهل نجد والطائف هو 

 قرن المنازل  ( د) ذو الحليفة ( جـ) الجحفة ( ب) يلملم  ( أ)

13 
 :   ميقات أهل اليمن وجنوب المملكة 

 

 

 قرن المنازل  ( د) ذو الحليفة ( جـ) الجحفة ( ب) يلملم  ( أ)

 أسئلة شاملة لمادة الفقه والسلوك الفصل الدراسي الثاني  

 الوحدة التاسعة  ) الحج والعمرة (
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 :ميقات يسمى ب)السيل الكبير ( 14

 قرن المنازل  ( د) ذو الحليفة ( جـ) الجحفة ( ب) يلملم  ( أ)

 :ميقات أهل مكة للحج  15

  (من الطائف  )د  من جدة  )جـ( من خارج مكة   )ب( من مكة  )أ(

16 
 : ميقات أهل جدة للعمرة والحج  

 قرن المنازل ( )د ( يلملم )ج من مكة   ( )ب  من جدة  ( )أ

17 
 : ميقات أهل مكة للعمرة  

  (من الطائف  )د  من جدة  )جـ( من خارج مكة   )ب( من مكة  )أ(

18 
 :المواقيت الزمانية للحج ثالثة أشهر منها شهر

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

19 
 المواقيت الزمانية للعمرة هي :

 )د(شوال وذي القعدة  )جـ( رمضان وشوال                       )ب(جميع أيام السنة                    )أ(رمضان فقط             

21 
 حكم اإلحرام :

 )د( واجب )جـ( فرض عين                   )ب( ركن                  )أ( فرض كفاية             

21 
 من مسنونات اإلحرام :

 )د(تطيب المرأة قبل اإلحرام )جـ(إحرام الرجل في ثوب )ب(اإلحرام قبل صالة فريضة االغتسال قبل اإلحرام )أ(

 حكم التلبية بعد اإلحرام : 22

 )د(مستحبة )جـ(فرض  )ب(سنة واجبة )أ(

 اإلحرام :من محظورات  23

 )د( تغطية المرأة رأسها )جـ(حمل المظلة  تقليم األظافر )ب( لبس الساعة  )أ(

24 
 حكم التطيب بعد اإلحرام :

 )د(مكروه )جـ(سنة  واجب )ب( محرم  )أ(

25 
 حكم لبس القفاز والنقاب للمرأة عند إحرامها :

 )د(مكروه )جـ(سنة  واجب )ب( محرم  )أ(

26 
 الحج :عدد أركان 

 )د( ركنين  )جـ( ركن واحد أركان 3)ب( أركان 4)أ(

27 
 من يحرم بالحج والعمرة معاً في أشهر الحج ، نوع نسكه هو :

 شيء من ذلك )د(ال )جـ(إفراد )ب(قران تمتع (أ)

28 
 أفضل أنواع النسك :

 )د(جميعها مفضله )جـ( اإلفراد  )ب(القران  )أ(التمتع 

29 
 من أركان الحج :

 )د( المبيت بمزدلفة )جـ(الحلق  )ب(اإلحرام  )أ(اإلحرام من الميقات 
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 : التالية العبارات على خطأ أو بـــ صح أجيبي( 2س

 (       )من أركان الحج الوقوف بعرفة  -1

 )        (فرض الحج في السنة الثامنة من الهجرة -2

 )        (حكم الحج واجب في العمر مرة واحدة على المستطيع  -3

 (        )يشترط للمرأة في وجوب الحج والعمرة وجود محرم لها  -4

 )        (من شروط وجوب الحج االستطاعة  -5

 )        (من المواقيت المكانية ألهل اليمن ذو الحليفة  -6

 )        (المواقيت الزمانية للحج هي شوال وذو القعدة والعشر األخير من رمضان   -7

 )        (.المواقيت الزمانية للحج والعمرة واحدة   -8

 )        ( من المواقيت المكانية الجحفة وهي ألهل الشام   -9

 )          (يحرم أهل مكة للحج من مكة  -11

31 
 من واجبات العمرة :

 )د(اإلحرام  )جـ(السعي )ب(الحلق  )أ(الطواف

31 
 حكم الوقوف بعرفة :

 )د(مستحب )جـ(سنة  )ب( واجب )أ(ركن 

32 
 للحج ...........واجبات :

 )د(ست )جـ(خمس )ب(أربع )أ(سبعة 

33 
 من واجبات الحج :

 )د(اإلحرام )جـ(رمي الجمار )ب(الطواف )أ(السعي

34 
 حكم المبيت بمزدلفة ليلة العاشر :

 )د(مباح )جـ(سنة )ب(واجب )أ(ركن 

35 

 من ترك رمي الجمار في الحج:

)أ(حجه صحيح وال شيء 

 عليه 

)ب( حجه صحيح وعليه ذبح 

 شاه 

)جـ(حجه صحيح وعليه التوبة 

 فقط

)د( حجه غير صحيح وعليه 

 إعادة الحج .

36 
 رمي جمرة العقبة فقط تكون في اليوم :

 )د(الثاني عشر من ذي الحجة  )جـ(الحادي عشر من ذي الحجة  )ب(التاسع من ذي الحجة )أ(العاشر من ذي الحجة

37 
 أخر أعمال الحج :

 بمنى)د(المبيت  )جـ(ذبح الهدي )ب(طواف الوداع )أ(رمي الجمار
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 )          (ال يجوز لمن أراد الحج أن يتجاوز الميقات بدون إحرام    -11  

 )        ( .تصح العمرة في جميع أيام السنة   -12 

 (     )     تعريف اإلحرام هو لبس االبيض للرجال 13

 )        ( من سنن اإلحرام االغتسال قبله  -14

 )        (إحرام الرجل يكون في إزار ورداء   -15

 )        (اإلحرام هو نية الدخول في نسك الحج والعمرة  -16

 (  )      اإلفراد هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل من اإلحرام ثم يحرم بالحج في عامه   -17

 (     )   أفضل أنواع النسك التمتع   -18

     (     )   حكم التلبية بعد اإلحرام سنة   -19

  (      ) من محظورات اإلحرام لبس المفصل للرجل  -21

 )      (من غطى رأسه ناسياً وهو محرم تجب عليه الفدية  -21

 تغطية الرأس للرجل  )      (من محظورات اإلحرام  -22

 من ترك اإلحرام وجب عليه ذبح شاه وحجه صحيح )     ( -23

 من واجبات العمرة والحج  السعي )      ( -24

 طواف الوادع من أركان الحج )      ( -25

 طواف اإلفاضة من أركان الحج )   ( -27

 مبيت بمنى ليالي التشريق فحجه غير صحيح )     (المن ترك  -28

 العيد( رمي الجمرات الثالث )     ( من أعمال يوم العاشر )يوم -29

 آخر أعمال الحج طواف الوداع )      ( -31

 من ترك طواف الوداع فحجه غير صحيح )      ( -31

 السعي في العمرة يكون ابتداء من المروة وانتهاء بالصفا )     ( -32

 من أراد التعجل فيخرج من منى قبل غروب شمس الثاني عشر )     ( -33

 يرمي الحجاج الجمرات قبل الزوال )         ( -34

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ود الثاني :صلي العمود األول بما يناسبه من العم -/    3س

 

 

 

 : التالية الفراغات أكملي( 4س

 ............  ...........................حكم الحج والعمرة  -1

  ...و........................................و........................و....................الحج شروط وجوب -2

 ............................. أبيار علي ( ) ميقات يسمى بـ -3

 :.................،...............................،......................،.....................المواقيت المكانية هي  -4

 المواقيت الزمانية للحج :.....................،...............................،.................................... -5

 ..............................................المواقيت الزمانية للعمرة :............. -6

 ميقات أهل اليمن ...................وميقات أهل الشام.........................وميقات أهل نجد...................  -7

 فرض الحج في السنة .........................-8

 ..........................،................................،..................................من مسنونات اإلحرام  -9

 أنواع النسك ثالثة هي ..........................،............................،................................... -11

 ....................حكم التلبية بعد اإلحرام  -11

 العمود الثاني العمود األول

 .) أ(  مباح  .  حكم الحج والعمرة ( 1) 

 . محرم )ب(   . ( حكم االغتسال قبل اإلحرام 2) 

 .   ركن من أركان الحج والعمرة)جـ(  .حكم اإلحرام ( 3) 

 . سنة ) د(  .   حكم إزالة الشعر بعد اإلحرام( 4) 

 .   مكروه)هـ(   .  ليالي التشريق  حكم المبيت بمنى(  5) 

 .( فرض كفاية )و 

 .  واجب مرة واحدة في العمر)ز(  

 . واجب من واجبات الحج  )ح( 

 فرض عين . )ط( 

 .  ال يجوز )ي(  
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 من محظورات اإلحرام ..................،.............................،.........................،.................... -12

من فعل واحد من محظورات اإلحرام وجبت عليه..............وهو مخير بين   -13

 ...............................................و...............................  ......................................و.....

 أركان الحج :........................و..........................و.........................و........................-14

 ......و..................................و......................واجبات الحج ........................................ -15

 ...........و..........................................و............................................و..........................

 ..........و.........................................................و............................  أركتن العمرة : – 16

 واجبات العمرة :.................................و......................................... -17

حكم من ترك اإلحرام في الحج والعمرة ................................ -18  

...................................................حكم من ترك الوقوف بعرفة  -19  

حكم من ترك المبيت بمنى ليالي التشريق ....................................... 21  

حكم من ترك طواف اإلفاضة ............................................... -21  

..أشواط الطواف بالبيت يكون ......................... -22  

من منافع الحج .....................................و.......................................... -23  

يمكن اإلحسان للحجاج بـ................................................................... -24  

........ذبح الهدي من أعمال اليوم.......................... -25  

رمي جمرة العقبة فقط من أعمال اليوم......................... -26  

رمي الجمرات الثالث من أعمال يوم........................... -27  

الوقوف بعرفة من أعمال يوم................................ -28  

مال يوم ......................الحلق أو التقصير من أع -29  
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 *اجيبي عما يلي : 

الحكمة من ذلك ؟  لماذا حرم الله لبس المخيط وما -1  

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

......................................................................................................................  

اشرحي شرحا توضيحيا ألركان الحج والعمرة وواجباتهما ؟  -2  

......................................................................................................................  

...................................................................................................................... 

.......................................................................................................................  

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................  

...................................................................................................................... 

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

 

 


