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 نموذج األجوبة الصحيحة للمسابقة 

 

 

 الثالثاخليار  الثايناخليار  األولاخليار  الســــــــــؤال 

ْرَوة يف احَلج     .1
َ
 السَّعُي بني الصَّفا وامل

من سنن احلج 
 والعمرة

رُْكن من أركان احلج 
 والعمرة

يف احلج  ركن
 وواجب يف العمرة

و يَة هو اليوم  .2  يوم الَّتَّ
التَّاسع م ن ذي 

 احلجَّة
السَّابع م ن ذي 

 احلجَّة
الثَّامن م ن ذي 

 احلجَّة

يام يوم  َعَرفة للحاج     .3  َحرام ُمستحب َمكروه ُحكم ص 

 الُكربى الُوسطى الُصغرى ََجرُة الَعَقَبة هي اجَلمرةُ   .4

 اإلْحرام الوقوف بَعَرفة ُدخول مكَّة التَّلبية  م نُيستحب َبدُء وقت   .5

 َمْن هو امل يقايت؟   .6
هو الذي 
َيسُكن يف 

واقيت
َ
 امل

هو الذي َيسُكن 
واقيت واحلََرم 

َ
 بني امل

هو الذي َيسُكن 
خارج ُحدود 

واقيت
َ
 امل

 يُعترب وادي ُعَرنة   .7
ُجزء م ن َجبل 

 َعَرفة
 خارج ُحدود َعَرفة داخل ُحدود َعَرفة

 شرط صحة .. البلوغ من شروط احلج ، وهو   .8
شرط وجوب 

وشرط إجزاء وليس 
 شرطا لصحة احلج

شرط وجوب 
 وشرط صحة

ْشَعر احلَرام م ن أمساء ُمْزَدل فة  .9
َ
 األرض الطَّي  بة وادي ُعَرنة امل

يام عليه ف ْدية َمن وَقف بَعَرفة على غري  َطهارة  .11  عليه ص 
 ليس عليه شيء،

لكن يستحب أن 
 يكون على طهارة

 م ن ذي احلَُليفة م ن احل ل    م ن َمناز هلم ُُيْر م أهُل مكَّة للحج   م ن  .11

 يبدأ أن مكَّة إىل دخول ه عند للُمْحرم   ُيستَحب    .12
بركعََت حتية  

 املْسجد
ابلسَّْعي بني الصَّفا 

 واملْروة
 ابلطَّواف
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اخي الَفْور احَلج  علىإذا حَتقََّقت ُشروُط احَلج   َوَجب   .13  التَّْخي ري الَّتَّ

14.  
، وال خيتص مبكان  يف اهلَْدي   َذْبحُ  يكونَ  أن جيب احلََرم 

 :معني إال أن األفضل أن يكون يف
 م َن  ُمْزَدل فة َعَرفة

 بال ََجٍْع وال َقْصرٍ  َقْصرىا وََجْعىا م ن الس نَّة أن ُتَصلَّى الصَّلوات مب نى يوم الَّتوية  .15
وقتها َقْصرىا بال يف 

 ََجْعٍ 
ْفر د للقار ن   الُقدوم   واف  طَ ما هو ُحكم   .16

ُ
 م ن القاد َمني   وامل

 ؟ مكَّةَ  خارج  
 رُْكن ُسنَّة واجب

لغري احلاج  واملروة   الصَّفا بني ابلسَّْعي   طو ع  التَّ ما هو ُحكم   .17
 واملعتمر

 ُيشرع مطلقىا
يشرع ملن قدم من 

 خارج مكة
 ال ُيْشرَع

 ما هو ُحكم   .18
َ
م يال  لَ  يفللحاج  مب نى  يت  ب  امل  رُْكن ُسنَّة واجب ؟  التَّْشريق أَّيَّ

ُْزَدل فة م ن أعمال  يوم الع يد للحاج     .19  َرْمي ََجَْرة الَعَقَبة َطواف الَوداع الوقوف مب 
 يوم الت َّْرو يَة يوم َعَرفة يوم الع يد يوم النَّْحر هو يوم  .21

 

 

 

 


