مراجعة مادة الدراسات اإلسالمية الصف الرابع االبتدائي الفصل الدراسي الثاني
1
2

من أركان العبادة:
قراءة القرآن .

الخوف من الل

الصدقة

انواع العبادة:
ظاهره وباطنه

الصالة والصيام

المحبة والخوف

3

شروط قبول العبادة هي:
متابعة الرسول و التوكل

4

هو االيمان بأسماء الل وصفاته كما جاءت في القرآن والسنة  -تعريف
توحيد األسماء والصفات
توحيد األلوهية

5

من الصفات المنفية عن الل
الحلم

6

من المصادر التي نعتمد عليها في أثبات أسماء الل وصفاته
القرآن والسنة
كتاب الشعر

الناس

7

من األسماء المثبتة لل تعالى
النوم

الظلم

8

تزوج الرسول صلى الل عليه وسلم حفصه إكراما:
ألبيها عمر رضي الل عنه
لخالها عثمان بن مظغون

9

جميع ابناء النبي ( صلى الل عليه وسلم ) من زوجته خديجه (رضي الل عنها ) إال:
إبراهيم
القاسم

10

من حقوق أهل بيت الرسول صلى الل عليه وسلم:
عدم الترضي عنهم

11

أُف  ,كلمة تقال عند :
الضجر

12

كان الرسول يلبس :
ما تيسر من الثياب

13

أحب النبي صلى الل عليه وسلم الثياب النظيفة وحث على لبس اللون
األزرق
األبيض

البرتقالي

14

كان النبي صلى الل عليه وسلم إذا لبس ثوبا بدأ بشقه.................
األيسر
األيمن

الوسط

15

من شروط المسح على الخفين:
ان يكون لبسهما على طهارة

16

يبطل المسح بــ
بانتهاء المدة وخلع الخف أو الجورب

17

من الحاالت التي يشرع فيها التيمم
عند عدم وجود الماء

18

من شروط التيمم

19

من مبطالت التيمم
وجود الماء

النية

20

اإلخالص لل تعالى ومتابعة الرسول

صفة الظلم

الحي

محبتهم والدعاء لهم
الشكر
الطويل من الثياب

ان يكون شفاف
لبس الخف أو الجورب
عند الرغبة في التيمم
الصالة
عدم القدرة على استخدام الماء

مسح الوجه واليدين بالصعيد الطاهر بقصد الطهارة  -تعريف
المسح على الخفين
التيمم

اإلخالص لل تعالى و الزكاة
توحيد الربوبية
الرحمن

ألخيها عبد الل بن عمر
عبدالل
عدم الدفاع عنهم
الفرح
الثمين من الثياب

ان يكون المسح بعد المدة المحددة
بانتهاء المدة فقط
عند الرغبة في الوضوء
الوضوء
أن يكون التراب طاهرًا
الوضوء

السؤال الثاني :

ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة  ،وعالمة (  ) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :

1

العبادة هي :كل ما يحبه هللا و يرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة و الباطنة .

(



)

2

معنى أن أسماء هللا حسنى  :أنها بلغت أعظم شيء في الحسن

(



)

3

من أعظم أنواع العبادة دعاء هللا بأسمائه الحسنى .

(



)

4

أقتدي بالنبي صلى هللا عليه وسلم في أكله وشربه

(



)

5

كان النبي صلى هللا عليه وسلم ينام على جنبه األيمن .

(



)

6

تبدأ مده المسح على الخفين من أول مسح بعد الحدث

(



)

7

من معاملة النبي صلى هللا عليه وسلم لزوجاته يعدل بينهن ويثني عليهن

(



)

8

من األسباب المعينة على أداء الصالة في وقتها ضعف الوازع الديني

(



)

9

أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هو الزكاة

(



)

الخف هو :ما يغطي اليدين من الصوف والقطن ونحوه

(



)

10

مراجعة مادة التوحيد
السؤال األول :فقره (أ) اختاري اإلجابة الصحيحة مما يأتي:
 :........................... -1هو اإليمان بأسماء هللا وصفاته كما جاء في الكتاب والسنة
 - 1توحيد األلوهية

 - 3توحيد األسماء والصفات

 - 2توحيد الربوبية

 -2من شروط قبول العبادة؟
 -1اإلخالص هلل

 -3الشرك باهلل

 -2مراقبة الناس

 -3من أنواع العبادات الظاهرة؟
 -1النية

 -3الخشوع

 -2الصالة

 -4من الصفات المنفية عن هللا
 -1صفة الظلم

 -3صفة السمع

 -2صفة العدل

 -5دليل محبة هللا
( -1ولمن خاف مقام ربه
جنتان)
 -6العبادة هي:

( -2فمن كان يرجو لقاء ربه)

( -3والذين آمنوا أشد حبا هلل)

-1كل ما يحبه هللا ويرضاه من
األقوال واألفعال

 -2أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم
تكن تراه فإنه يراك

 -4التصديق

(ب) عددي اثنان من األسماء المثبتة هلل تعالى:
 .1العزيز0

 -2الغفور  – 3الودود  – 4الحكيم  – 5الرحمن  - 6الرحيم

(ج) ضعي المصطلح المناسب في المكان المناسب:
}العبادات الظاهرة – معنى أسماء هللا حسنى {
-1معني أسماء هللا الحسنى أي أنها بلغت أعظم شيء في الحسن فهي أحسن األسماء وأكملها.

-2العبادات الظاهرة هي التي تكون ظاهرة لنا بأن نراها أو نسمعها مثل  /الصالة
(د) أربطي بين أسم هللا وما يناسبه من الدعاء:
يا كريم
أرزقني ماال حالال

يا غفور
أكرمني بطاعتك

يا رزاق
أغفر لي ذنوبي

مراجعة مادة الحديث
السؤال الثاني  /فقره أ) أكملي الفراغ بما يناسبه من كلمات
(محبتهم  -األبيض – حفصة  -أنس – خديجة)
-1
-2
-3
-4
-5

خدم أنس الرسول ﷺ عشر سنين.
كان النبي عليه السالم يلبس االبيض من الثياب.
تزوج النبي ﷺ حفصة إكراما ً ألبيها عمر رضي هللا عنه.
جميع ابناء النبي ﷺ من زوجته خديجة رضي هللا عنها ماعدا إبراهيم.
من حقوق أهل البيت محبتهم والترضي عليهم.

سؤال فقره (ب) زاوجي من المربع األول ما يناسبه في المربع الثاني

بنات النبي ﷺ

طهوره ،ترجله ،تنعله ،طعامه

أكثر النساء رواية للحديث

زينب ،رقية ،أم كلثوم ،فاطمة

اللعن

عائشة رضي هللا عنها

لباس النبي ﷺ

الطرد واإلبعاد عن رحمه هللا

يبدأ النبي ﷺ باليمين

متواضعا ً يلبس ما تيسر

سؤال فقره (جـ) أكملي الحديث التالي بما يناسبه من كلمات بين األقواس:
(كسوتنيه  -أعوذ  -خيره)
كان ﷺ إذا لبس جديدا ً قال( :اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيرة
وخير ماصنع له ،و أعوذ بك من شره وشر ما صنع له)

مراجعة مادة الفقة
السؤال الثالث :فقرة ( أ ) ضعي عالمة ( صح ) أو (خطأ )أمام العبارات التالية:
)

 -1عند عدم وجود الماء يشرع التيمم (

 -2الخف ،هو ما يلبس على الرأس من العمامة ( ×

)

 -3الصالة هي الركن الخامس من أركان اإلسالم (

×

-4
-5
-6
-7

)

)
االغتسال من آداب يوم الجمعة (
)
مدة المسح على الخف والجورب للمقيم يوم وليلة (
)
الصالة ترفع الدرجات وتمحو الخطايا (
الناس في أداء الصالة نوعان :قسم يحرص على وقتها  ،وقسم يتكاسل عنها (

)

سؤال فقرة (ب) اختاري اإلجابة الصحيحة مما يأتي:
 -1أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة
 -1الزكاة

 -2بر الوالدين

 -3الصالة

 -2أهمية التبكير إلى الصالة وذلك بإدراك الصف
 -1األول

 -2األوسط

 -3األخير

 -3تبدأ مدة المسح على الخفين من أول :
 -1مسح بعد الحدث

 -2لبس للخف

 -3صالة بعد لبسه

 -4في صفة المسح على الخفين يمسح:
 -1أسفل الخف

 -2أعلى الخف وأسفله

 -3ظاهر الخف

 -5من آداب لبس النعال كما وردت في صفة لبس النبي صلى هللا عليه وسلم
 -1أن يبدأ بالشمال

 -2يبدأ باليمين والخلع بالشمال

 -3يدخلهما سويا ً بوقت واحد

 -6من شروط التيمم
 -1النية

 -2استعمال الماء

 -3استقبال القبلة

 -7مبطالت التيمم منها
 -1األكل والشرب

 -2المرض

 -3وجود الماء

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير
مدرسة :بالل بن رباح االبتدائية

مراجعة الدراسات اإلسالمية

اسم الطالب ........................................................ .......................................................... ..................:الفصل

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال األول /أعد ترتيب الكلمات التالية لتصل إلى معنى العبادة الصحيحة:
كل – ما – والباطنة – هللا  -واألعمال  -يحبه  -من  -األقوال  -الظاهرة  -ويرضاه
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثاني /للعبادة ثالث أركان اذكرها؟
 1ـ .............................................................................
 2ـ............................................................................ .
 3ـ .............................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثالث /عدد أنواع العبادة؟ مع ذكر مثال لكل نوع؟

1ــ .............................................................................مثل/

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

2ــ .............................................................................مثل/

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الرابع  /ما شروط قبول العبادة؟

1ــ

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

2ــ

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الخامس /عرف توحيد األسماء والصفات؟
................................................................................................................................................................................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال السادس /ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )Xأمام العبارة الخاطئة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

التقوي على الطاعة.
تتحول األعمال المباحة مثل األكل إلى عبادة إذا نوينا بها
ّ
العبادات الظاهرة هي التي محلها القلب.
من أعظم أنواع العبادة دعاء هللا بأسمائه الحسنى.
العبادة نوعان عبادة ظاهرة ،وعبادة باطنة.
معنى أن أسماء هللا حسنى أي أنها بلغت أعظم شيء في الحسن.
من الصفات المنفية عن هللا عز وجل صفة النوم.
من تعظيم أسماء هللا الحسنى حفظها.

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير
مدرسة :بالل بن رباح االبتدائية

مراجعة الدراسات اإلسالمية

اسم الطالب ........................................................ .......................................................... ..................:الفصل
السؤال السابع /اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:
 1من أمثلة العبادة الظاهرة:
الخوف من هللا.
ب
الصالة.
أ
 2دليل المحبة:
قال تعالى( :ولمن خاف مقام
قال تعالى( :والذين آمنوا أشد
ب
أ
ربه جنتان).
حبًّا هلل).
 3من أمثلة العبادة الباطنة:
الحج.
ب
محبة هللا ورسوله .
أ
 4دليل الخوف:
قال تعالى( :فمن كان يرجوا
قال تعالى( :ولمن خاف مقام
لقاء ربه فليعمل عمالً
ب
أ
ربه جنتان).
صال ًحا).
 5دليل إثبات اسم الخالق:
قال تعالى( :الحمد هلل رب
قال تعالى( :هو هللا الخالق
ب
أ
العالمين).
البارئ المصور).
 6دليل الرجاء:
قال تعالى( :فمن كان يرجوا
قال تعالى( :والذين آمنوا أشد
لقاء ربه فليعمل عمالً
ب
أ
حبًّا هلل).
صال ًحا).
 7عدد أسماء هللا الحسنى :
ثمانية وتسعين اس ًما.
ب
تسعةً وتسعين اس ًما.
أ
 8دليل إثبات اسم الكريم:
قال تعالى( :هو هللا الخالق
قال تعالى( :يا أيها اإلنسان ما
ب
أ
البارئ المصور).
غرك بربك الكريم).
 9قال تعالى( :وهو العليم القدير) ،من صفات هللا الواردة في اآلية:
الرحمة والمغفرة.
ب
العلم والقدرة.
أ
 10اإليمان بأسماء هللا وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة تعريف لـــ:
توحيد الربوبية.
ب
توحيد األسماء والصفات.
أ
 11العبادات الباطنة محلها:
العين.
ب
القلب.
أ
 12من أمثلة الصفات المنفية عن هللا عز وجل:
القدوس.
ب
الظلم.
أ

ج

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

التوكل على هللا.

قال تعالى( :فمن كان يرجوا لقاء
ج
ربه فليعمل عمالً صال ًحا).
ج

قراءة القرآن.

ج

قال تعالى( :والذين آمنوا أشد
ح ًّبا هلل).

ج

قال تعالى( :يا أيها اإلنسان ما
غرك بربك الكريم).

قال تعالى( :ولمن خاف مقام ربه
ج
جنتان).
ج

خمسة وتسعين اس ًما.

ج

قال تعالى( :الحمد هلل رب
العالمين).

ج

الكرم والعفو.

ج

توحيد األلوهية.

ج

األذن.

ج

السالم.

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير
مدرسة :بالل بن رباح االبتدائية

مراجعة الدراسات اإلسالمية

اسم الطالب ........................................................ .......................................................... ..................:الفصل

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

السؤال األول /اذكر ثالثة من أوالد النبي  ؟
 1ـ .............................................................................
 2ـ............................................................................ .
 3ـ .............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثاني /أذكر صفتين من أوصاف لباس النبي ؟
 1ـ .............................................................................
 2ـ............................................................................ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثالث /أكمل الحديث بوضع الكلمة الصحيحة في الفراغ المناسب:
– ألهله – ألهلي – خيركم
أنا خيركم
عن أبي عائشة  قالت :قال رسول هللا ،............................،..................................(: و.).........................،...............................
يا غالم

– وكل مما يليك –
سم هللا – وكل بيمينك
عن عمر بن أبي سلمه  قال كانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول هللا ..................................(:
.).....................................................،........................................................،............................................
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الرابع /أذكر اثنين ممن خدموا النبي  ؟
 1ـ .............................................................................
 2ـ............................................................................ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الخامس /أذكر اثنين من آداب النبي  في األكل والشرب؟
 1ـ .............................................................................
 2ـ.............................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال السادس /ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )Xأمام العبارة الخاطئة
 -1كان النبي  يقوم ببعض عمل البيت ويساعد أهله.
 -2خدم أنس  النبي  عشر سنين.
 -3كان النبي  ال يأكل متكئ ًا.
 -4من حقوق أهل بيت النبي  محبتهم والدعاء لهم والترضي عنهم.
 -5معنى التي ّمن البدء باليمين في شأنه كله.
 -6عائشة بنت أبي بكر  كانت أكثر النساء رواية للحديث.
 -7أمر النبي  بالسواك وخاصة عند الوضوء.
 -8نهى النبي  الرجال عن لبس ما يشبه لباس النساء.

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير
مدرسة :بالل بن رباح االبتدائية

مراجعة الدراسات اإلسالمية

اسم الطالب ........................................................ .......................................................... ..................:الفصل
السؤال السابع /اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:
 1اشتهرت حفصة :
بالحج والقيام.
ب
بالصيام والقيام.
أ
 2جميع أبناء النبي  من خديجة رضي هللا عنها إال:
القاسم .
ب
إبراهيم .
أ
 3بنات الرسول  هُنَّ :
زينب ورقية وحفصة رضي
زينب ورقية وأم كلثوم
ب
أ
هللا عنهن.
وفاطمة رضي هللا عنهن.
أف ،كلمة تقال عند:
4
ّ ٍّ
الشكر.
ب
التضجر.
أ
 5عدد أوالد النبي  الذكور:
اثنان.
ب
ثالثة.
أ
 6اشتهرت عائشة :
بالمال.
ب
بالذكاء والحفظ.
أ
 7خدم أنس  النبي : 
سبع سنين.
ب
عشر سنين.
أ
 8كان النبي  يحب اللون:
األحمر.
ب
األبيض.
أ
 9كان النبي  ينام :
على جنبه األيسر.
ب
على جنبه األيمن.
أ
 10كان النبي  قبل أن يأكل:
يسبح.
ب
يسمي.
أ
 11نهى النبي  عن النوم على:
الظهر.
ب
البطن.
أ
 12المشي في نعل واحدة هو:
جائز.
ب
مكروه.
أ
 13كان يسمى صاحب سر رسول هللا :
أبو هريره .
ب
حذيفة بن اليمان .
أ
السؤال الثامن /أربط كل فقر ٍّة في العمود ( أ ) بما يناسبها في العمود ( ب ) :
م
1
2
3
4
5

أ
بداية وقت نوم النبي : 
كان النبي  يحب اللون:
معنى النشور:
خدم أنس  النبي : 
أقول بعد األكل:

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

ج

بالصدقة والصيام.

ج

عبدهللا .

ج

عائشة وأم كلثوم وفاطمة رضي
هللا عنهن.

ج

الفرح.

ج

أربعة.

ج

بكثرة الولد.

ج

خمس سنين.

ج

األصفر.

ج

على بطنه.

ج

يتوضأ.

ج

الجنب األيمن.

ج

محرم.

ج

عمر بن الخطاب .

5
ب

الحمد هلل.
عشر سنين.
اإلحياء بعد الموت.
األبيض.
أول الليل.

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير
مدرسة :بالل بن رباح االبتدائية

مراجعة الدراسات اإلسالمية

اسم الطالب ........................................................ .......................................................... ..................:الفصل

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

السؤال األول /اذكر اثنين من شروط المسح على الخف أو الجورب ؟
 1ـ .............................................................................
 2ـ............................................................................ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثاني /ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )Xأمام العبارة الخاطئة
 -1الصالة عمود اإلسالم.
 -2من شروط التيمم طهارة التراب.
 -3الخف هو ما يلبس على القدمين من الجلد ونحوه.
 -4من لبس الجورب على غير طهارة ال يجوز له المسح عليه.
 -5مدة المسح للمسافر يوم وليلة.
يحرص المسلم على نظافة نعليه أو جوربيه ،ويتأكد من خلوها من النجاسة أو
-6
الروائح الكريهة ،لئال يؤذي بها إخوانه المسلمين.
 -7التيمم هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطاهر بقصد الطهارة.
 -8المحافظة على الصالة سبب للفالح في الدنيا واآلخرة.
 -9أبادر ألداء الصالة في وقتها.
 -10شبه النبي  الصلوات الخمس كمثل نهر بباب أحدنا.
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(
(
(
(

)
)
)
)
)

(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثالث /اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:
 1مدة المسح للمقيم:
خمس صلوات.
ب
يوم وليلة.
أ
 2في صفة المسح على الخفين يمسح:
أسفل الخف.
ب
ظاهر الخف.
أ
 3تبدأ مدة المسح على الخفين من أول:
لبس للخف.
ب
مسح بعد الحدث.
أ
 4حكم المسح على الخفين والجوربين.
حرام.
ب
جائز.
أ
 5مدة المسح للمسافر:
خمس صلوات.
ب
ثالث أيام بلياليها.
أ
 6من مبطالت التيمم:
طهارة التراب.
ب
وجود الماء.
أ
 7أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هو:
الزكاة.
ب
الصالة.
أ
 8الحكمة من مشروعية التيمم:
ب إيجاد وسائل أخرى للوضوء.
التيسير على المسلمين.
أ
 9أهمية التبكير إلى الصالة وذلك بإدراك الصف:
األوسط.
ب
األول.
أ
 10من شروط المسح على الخف أو الجورب:
أن يكون لبسهما بعد كمال
أن يكون شفاف.
ب
أ
الطهارة.

ج

ثالث أيام بلياليها.

ج

أعلى الخف وأسفله.

ج

حدث بعد اللبس.

ج

واجب.

ج

يوم وليلة.

ج

أن يضرب التراب ضربه واحده.

ج

بر الوالدين.

ج

عدم اإلسراف في الماء.

ج

األخير.

ج

أن يكون لونه أبيض.

