
أسئلة المراجعة( 2فقه العبادات ) 

أجب عن األسئلة التالية باختيار اإلجابة الصحيحة:

يكفي في رؤية دخول رمضان : -1
 شهادة رجل واحد . -أ 

 شهادة رجلين اثنين. -ب 

شهادة ثالثة رجال..  -ج 

شهادة أربعة رجال . -د 

حكم الجماع في نهار رمضان : -2
 مكروه وال يبطل صومه . -أ 

 حرام وصومه صحيح. -ب 

حرام وعليه القضاء والكفارة .  -ج 

 مكروه وعليه التوبة . -د 

يفسد االعتكاف بـ : -3
الكالم والخوض في أمور الدنيا. -أ 

 اإلكثار من األكل. -ب 

 الجماع .  -ج 

 اإلكثار من النوم. -د 

( من الغنم : 42المقدار الواجب في زكاة )  -4
 شاة. -أ 

 شاتان. -ب 

 ثالث شاه. -ج 

أربع شياه. -د 

من ترك واجباً من واجبات الحج: -5
 لم ينعقد نسكه. -أ 

 يجبر بها هذا النقص. عليه فدية -ب 

ال شيء عليه سوى التوبة واالستغفار. -ج 

 بطل حجه ويأتي به في العام القادم. -د 

:من عليه دين يعطى من سهم -6
 . الفقراء والمساكين -أ 

 .الغارمين -ب 

 المجاهدين في سبيل هللا . -ج 

 .ابن السبيل -د 

: يجب إخراج زكاة الفطر -7
 .قبل صالة العيد -أ 

 .بعد صالة العيد -ب 

 العيدأثناء صالة  -ج 

في أي يوم من أيام السنة. -د 
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: حكم تقديم زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين -8
. مستحب -أ 

 .جائز -ب 

  مكروه . -ج 

 . حرام -د 

( من البقر : 45المقدار الواجب في زكاة )  -9
 شاتان. -أ 

ثالث شياه. -ب 

 تبيع. -ج 

 مسنة. -د 

المبيت بمنى ليلة عرفة: -11
سنة. -أ 

واجب. -ب 

مكروه .  -ج 

. ركن -د 

:ربع العشر هو مقدار زكاة  -11
.عروض التجارة -أ 

 .بهيمة األنعام -ب 

  الركاز. -ج 

 .أثاث المنزل -د 

النفساء في نهار رمضان :حكم  -12
عليها إكمال صومها والقضاء. -أ 

 ال شيء عليها. -ب 

 عليها أن تفطر وتقضي .  -ج 

 عليها التوبة واالستغفار. -د 

حكم من احتلم في نهار رمضان : -13
 عليه التوبة واالستغفار . -أ 

 عليه القضاء. -ب 

ال شيء عليه وصيامه صحيح .  -ج 

 عليه إطعام ستة مساكين . -د 

حكم من مات وعليه قضاء رمضان لغير عذر : -14
 يطعم عنه لكل يوم مسكين واحد. -أ 

يطعم عنه لكل يوم ثالثة مساكين. -ب 

 يطعم عنه لكل يوم ستة مساكين.  -ج 

 ال شيء عليه. -د 
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من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً : -15
 فصومه باطل. -أ 

 صومه مكروه وعليه اإلعادة. -ب 

 صومه صحيح وال شيء عليه.  -ج 

عليه التوبة واالستغفار والكفارة. -د 

حكم الهدي للمفرد : -16
واجب . -أ 

سنة. -ب 

شرط .  -ج 

.ركن -د 

يبدأ وقت ذبح األضاحي : -17
 من ليلة عيد األضحى . -أ 

 من بعد صالة العيد إلى آخر أيام التشريق. -ب 

من بعد صالة العيد إلى غروب شمس يوم العيد .  -ج 

 .من بعد صالة العيد إلى بعد صالة الظهر -د 

المبيت بمنى أيام التشريق : -18
سنة. -أ 

واجب. -ب 

ركن .  -ج 

جائز. -د 

أيام التشريق هي: -19
 (. 31ـ 9ـ 8أ ـ أيام ) 

( من ذي الحجة. 31ـ 33ـ 31ب ـ أيام ) 

 ( من ذي الحجة .  33ـ 31ـ 9ج ـ أيام ) 

 ( من ذي الحجة. 31ـ31ـ33د ـ أيام ) 

:صيام يوم الشك -21
 جائز . -أ 

 حرام. -ب 

 مكروه.  -ج 

مستحب . -د 


