
 مراجعة الدرس األول

——————— 

 وجعل بعده باب اآلنية ؟ـ لماذا بدأ الفقهاء بباب المياه والطهارة في الفقه 1س 

 عموماً؟ـ ما هي أنواع الطهارة 2س

 ؟بأنواعهاـ هات أقسام الطهارة  3س

 ـ ما هو الماء المستعمل ومتى يسمى مستعملً 4س

ـ ما أحكام الجلود؟ فهل تكون طاهرة أو تكون نجسة وهل يجوز استعمالها 5س

حو ذلك فإنه يترتب حينئذ بناء على ذلك في الجزمات أو المحازم أو األكوات ون

 على هذا؟

 

 مراجعة الدرس الثاني

——————— 

ـ متى يقول اإلنسان الذكر من التسمية واالستعاذة إذا كان يقضي حاجته في 1س

 الخلء

ـ ما حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة ومتى يكون جائزا 2س

 وهل عند االستنجاء يكون جائزا أم ال

 ستجمار حتى يكون المحل طاهراً ـ ما هي شروط اال3س

ـ ما حكم استعمال الماء الطاهر كالشاي والعصيرات والمناديل في ازالة 4س

 النجاسة في غير االستجمار؟

 ـ متى يكون الدم طاهرا5س

 ـ ما هي الميتات الطاهرة المستثناة من هذه المسألة؟6س

 

 

 مراجعة الدرس الثالث

——————— 

 لى الخفين والمسح على الجبيرة؟ـ ما هي الفروق بين المسح ع1



 ـ ما هي شروط المسح على الخفين والمسح على الجبيرة؟2

 ـ من نزع الخف هل له أن يصلي أم ال؟3

ـ إذا كان في الخف خرق لم يدر به إال بعد الصلة وكان هذا الخرق قديم فهل 4

 صلته صحيحة أم ال؟

 ـ ما هي نواقض الوضوء؟5

 ـ ما المقصود بتغسيل الميت ومن الذي يدخل بالتغسيل؟6

 ـ ما هي موجبات الغسل؟7

 ـ ما هو الغسل المجزئ وما هو الغسل الكامل؟8

 

 مراجعة الدرس الرابع

------------------------  

 ـ ما هي فروضه التيمم؟1

 ـ ما هي أسباب التيمم؟2

 ـ متى يشترط الترتيب والمواالة في التيمم؟3

 ـ ما هي المسائل المترتبة على قول الفقهاء ان التيمم مبيح أو أنه رافع للحدث؟4

 ـ ماهي الشروط والضوابط لجواز التيمم في وقت البرد؟5

 يمم؟ـ ما هي مبطلت الت6

ـ هل إذا تيمم اإلنسان يلزمه أن يعيد الصلة يلزمه أن يعيد الغسل متى يلزمه؟ 7

هل يلزمه أن يعيد الوضوء ما هي المواضع التي يلزمه أن يعيد والمواضع التي ال 

 يلزمه ان يعيد؟

 ـ ما هي المسائل التي يحرم على الحائض فعلها؟8

 ـ ما هو اقل عمر يأتي الحيض وما هو أكثره؟9

 ـ ما هو اقل الحيض وما هو أكثره؟10

 ـ ما حكم النقاء الذي يأتي في أيام الحيض؟11

 ـ ما حكم النقاء التي يأتي في أيام النفاس؟12

 ـ المرأة إذا كانت حامل فجاءها دم فما حكمه؟13



 ـ متى تسمى المرأة نفاساً؟14

 

 مراجعة الدرس الخامس

------------------------ 

 لصلة؟ـ ما هي شروط ا1

ارتفع المانع كحيض ونفاس قبل خروج وقت الصلة الثانية فما الذي  إذاـ 2

 يلزمه؟

 ـ متى يسقط الترتيب بين الصلوات؟3

م العورة ما حكم صلته؟4  ـ لو صلى االنسان بثياب تُحج ِّ

 شف قدمها قليل ثم غطته فما حكم صلتها؟كنـ لو ا5

 ـ متى يجوز الصلة على الراحلة في الفرض، ومتى يجوز في باب النافلة؟6

 

 السادسمراجعة الدرس 

------------------------ 

ـ ما هي أركان الصلة؟ وما هي الواجبات عند من يقول بها؟ وما هي السنن؟ 1

 وما الفرق بين ترك السنة والواجب والركن؟

 أو نسي واجبا أو نسي سنة ما الذي يترتب عليه؟ـ إذا نسي اإلنسان ركنا 2

 ـ ما هي شروط تكبيرة اإلحرام، وما هي شروط الفاتحة، وماهي شروط التسليم؟ 3

 ـ ما هو القدر المجزئ في الركوع والقدر المجزئ في السجود؟4

ـ إذا كان بين االنسان في سجوده وبين األرض حائل فما الحكم وما هي أنواع 5

 ذه المسألة؟الحوائل في ه

 

 

 

 

 



 السابعمراجعة الدرس 

------------------------ 

 ـ ما هي أسباب سجود السهو؟1

 ـ سجود المأموم والمسبوق ما هي الحاالت التي تكون عليه؟2

 ـ متى يسجد اإلنسان مرتين؟3

 جود السهو؟ـ ما هي المسائل التي ال يدخلها س4

 ـ متى يسجد المستمع للتلوة؟5

 ـ الحركة في الصلة ما هي التي تبطلها ما ضابطها؟6

 ـ إنسان صلى صلة الكسوف ركعتين بدون أن يكرر الركوع ما حكم صلته؟7

ـ ما حكم من أدرك اإلمام في الركوع الثاني من الركعة األولى أو من الركعة 8

 الثانية؟

 اإلنسان صلة الوتر في جماعة؟ ـ متى يستحب أن يصلي9

 

 


