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 5من  1صفحة 
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  ابة إلجأ االب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدولدي الط
 :  ظليلوورقة الت نفس الورقة يفأجب عن مجيع األسئلة التالية 

 كل فقرة نصف درجة ()  : وظللها يف املكان املخصص للتظليل السؤال األول :  اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مما يأتي

 :الصالةزيادة أو نقصان أو شك يف  .. عند حدوث.....هي سجدتني .................  سجود السهو:-1

 قبل التشهد األخري أو ج  هقبل التسليم أو بعد ب  قبل الصالة أو بعدها أ

 بعده

 هدعبقبل التشهد األول أو  د 

   :من أسباب سجود السهو يف الصالة: النقص، وهو نوعني هما -2

نقص ركعة ونقص   أ

 سجود

نقص سنة ونقص ركن    ب 

  

نقص شرط ونقص واجب د  نقص ركن ونقص واجب ج 

  

 :و هنااجللوس للتشهد األول، فالسهصلى حممد صالة العصر فنسي  -3

 سهو. ال يوجد د  شك يف الصالة.    ج  نقص ب  زيادة.  أ

 صفة سجود السهو هي نفس صفة: -4

 هلا صفة خاصة د   سجود التالوة  ج  السجود يف الصالة ب   سجود الشكر أ

 الة:اإلمام من أول الص ، وقد أدركلسجوديف ا ان ربي األعلى(ما حكم املأموم إذا  نسي أن يقول )سبح -5

يكمل ثم يرجع إليه  أ

 صالته ويسجد للسهو  

ال يرجع إليه ويسجد  ب 

 للسهو   

 مجيب عليه متابعة اإلما ج 

 وال يسجد السهو

 يبين على املتيقن د 

  :ئماتم قايست حكم من قام إىل الركعة الثالثة ونسي التشهد األول ومل -6

يكمل صالته ويسجد  ب   يعيد الصالة أ

  للسهو

 دجيب عليه الرجوع للتشه ج 

 األول ويسجد للسهو    

 ال شيء عليه د 

 هو: الة أم يف غريها،اء يف الصه سوعلي ما يفعله املسلم من األمور املشروعة غري الواجبة -7

 ةصالة االستخار د  سجود التالوة ج  سجود السهو     ب   التطوع أ

 :ة.... يف اجلنمن صلى يف يوم وليلة اثنيت عشرة ركعة بنى اهلل له .. -8

 بيت د  خيمه ج  مزرعة ب   قصر أ
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 :يف اليوم والليلة عدد السنن الرواتب -9

 تسعة ركعات د  اثنا عشر ركعة ج  احدى عشر ركعة ب  عشرة ركعات        أ

 وأّكد عليها هي ركعيت: على أداءها السنة الراتبة اليت حرص النيب  -10

 العشاء د   الظهر ج  املغرب ب  الفجر              أ

 جر هي:ع الفطلو صالة تؤدى من بعد صالة العشاء اآلخر ويستمر وقتة إىل -11

       صالة الوتر          د  صالة التهجد   ج            صالة الرتاويح  ب  صالة الضحى   أ

 :ركعة  ...............كثرها......وأ ، كعةر .... .........وتر هي أقلها .......عدد ركعات صالة ال -12

 إحدى عشر  –ثالث  د   تسع -  مخس ج   ثالث عشر - ثالث  ب   إحدى عشر- ةواحد أ

 :لزوالا ىلإ، قريبًات .. ............وقت صالة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح وهو ......  -13

 دقيقة 25 د   دقيقة 15 ج  ساعة نصف ب  قة عشرون دقي أ

 و:هالة الضحى قت لصن أفضل و: )صالة األوابني حني ترمض الفصال(، يدل على أقوله  -14

 عند زوال الشمس د  عند ارتفاع الشمس ج  عند اشتداد احلر ب  عند طلوع الشمس     أ

 األفضل للمسلم أن يصلي الرتاويح  ........ ركعة: -15

 إحدى عشر د   مخس عشر     ج  مثانية ب  حدى وعشرون إ أ

 :............ يسن للمسلم إذا اراد أن يقدم على أمر ما أن يصلى صالة-16

 االستخارة د  الرتاويح ج  الضحى ب   الوتر أ

  ..:......إذا دخل املسلم املسجد واإلمام خيطب يسن له أن  -17

جيلس ويسمع اخلطبة أ

  

ثم  يصلى حتية املسجد ج   حىيصلى الض ب 

 جيلس

 يصلى بعد اخلطبة  د 

 :..((أفضل صالة بعد الفريضة صالة .............. : ))قال  -18

 الوتر د  النوافل ج  الضحى ب  الليل أ

 :....كدة .....نة مؤرآن سحكم سجود التالوة ملن مر بأية سجدة  أثناء تالوة الق -19

 ج( صحيح -ب  -)أ  د  تيف أي وقت من األوقا ج  يف خارج الصالة ب    يف الصالة           أ

 :.....يستحب للمؤمن إذا وقع له أمر ُيفرحه أن يسجد سجود... -20

 التالوة د              الصالة ج  الشكر ب   السهو أ

 :ه، فإنالطيارةاألرض ك الصالة علىزول والن إذا صلى املسافر على مركوبه الفريضة وهو ال يتمكن من -21

يؤخر الصالة إىل أن  أ

يصل البلد الذي سافر 

 إليه

جيب عليه النزول  ب 

ويصلي على الوجه 

 الكامل

يصليها حسب استطاعته  د  ال صالة عليه ج 

 ويومئ بالركوع والسجود

 صالة تصل َّى طلًبا لنزول املطر ليقع، عند اجلدب، هي: -22

 الوتر د  االستسقاء ج  الكسوف ب  االستخارة. أ
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ى واضعًا, متضرعًا حتى أتمتبذاًل، مت روج رسول اهلل لالستسقاء :))خ  يف وصف خروج الرسول قال ابن عباس  -23

 ي:هاملصلى((، سنة صالة االستسقاء اليت نستنتجها من احلديث 

أن تتضمن اخلطبة   أ

 موعظة وتذكري للناس

تعيني يوم للخروج   ب 

 إليها    

خبضوع  اخلروج إليها ج 

 وخشوع

 االكثار يف اخلطبة من د 

 االستغفار والدعاء

 جلمعة: ة االص فقد أدرك   مام،مع اإل....................................   دركمن أ-24

الركوع يف الركعة  ب  اخلطبة الثانية أ

 الثانية

السجود يف الركعة   ج 

 الثانية

الركوع يف الركعة  د 

 األوىل

  :(( ..................صيبًا جعلهاللهم ا)) :هلل عليه وسلم إذا رأى املطر قالكان صلى ا -25

 كثريًا د  نافعًا ج  غزيرًا ب   طيبًا أ

 لــ: يكون قلب املشلح أو املعطف بعد صالة وخطبة االستسقاء – 26

 رأنه يعجَّل نزول املط د              نستعد لنزول املطر   ج  رأن ال نتفاجأ باملط ب           احلالالتفاؤل بتغري  أ

  هو ذهاب نور القمر أو بعضه يف الليل، تعريف لـ: -27

 اخلسوف د   الكسوف ج     الضحى ب    االستسقاء أ

 من سنن صالة الكسوف واخلسوف:  - 28

النداء هلا )حي على  أ

  الصالة(
 ىلأن تكون الركعة األو ب 

  أقصر من الثانية
 ة الثانيةأن تكون الركع ج 

 أقصر من الركعة األوىل
 أن تصلى مفردا       د 

 :هو احلكمسوف ومل حيصل التجلي، فإذا انتهت صالة الكسوف أو اخل -29

 يفال تعاد بل يستمرون  ب  إعادة الصالة     أ

 الدعاء واالستغفار

 الشي عليه د  يصلي ركعتني خفيفتني ج 

 يكون إدراك الركعة يف صالة الكسوف: -30

    بإدراك الركوع األول د  بإدراك السجود الثاني ج       بإدراك السجود األول ب   بإدراك الركوع الثاني أ

 ..... :من الصلوات اليت جيوز أداؤها يف أوقات النهي ركعتى .. -31

 الوتر د   الطواف ج  االستخارة ب   الضحى أ

 تدرك صالة اجلماعة بــإدراك: -32

 التشهد األول د  ركعة من الصالة ج  التشهد األخري ب  الركوع أ

ــ............ الة الفردصمن  فضلأكمل قوله صلى اهلل عليه وسلم: ))صالة اجلماعة أ -33  .... درجة((:ب

  ثالث وعشرين.     د  أربع وعشرين    ج  سبع وثالثني ب    سبع وعشرين أ

 من فضائل صالة اجلماعة أنها: -34

يف استحواذ تساعد   أ

 الشيطان عليهم

متنع من استحواذ  ب 

 الشيطان عليهم

أفضل من صالة الفرد   ج 

 خبمسني درجة

 ثمن صالها كأمنا قام ثل د 

 الليل

  من األعذار اليت تبيح لإلنسان ترك صالة اجلماعة:  –35 

 املرض الشديد د  وجود ضيف يف البيت  ج  النعاس ب  الزكام أ

 هو األحق باإلمامة؟َمن ِمن هؤالء  -36

 األقدم هجرة د  األعلم بالسنة ج  األكرب سنا ب  األقدم إسالما أ
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 إذا صلى اإلمام ناسيا أنه حمدث: -37

مل تصح صالته وصالة  أ

 املأمومني صحيحة

مل تصح صالته وال  ب 

 صالة املأمومني

 نيفصالته وصالة املأموم ج 

 صحيحة

الشيء عليه وال على  د 

 املأمومني

 : ............وحكمه .....  ..............ه مباشرة إمام ن بعديسمى دخول املأموم يف الصالة وانتقاله من ركن إىل رك -38

 مكروه -املخالفة  د  واجب -املوافقة  ج  واجب -املتابعة  ب   مكروه -املتابعة  أ

 لى:به صلى جنعإذا مل يستطع املريض الصالة قائما وال جالسا وال  -39

 أومأ برأسه فقط د  ال صالة عليه  ج  مستلقيا على بطنه ب   مستلقيا على ظهره أ

  ي:ة هاملسافة اليت إذا أراد املسافر قطعها جاز له قصر الصال -40

 كيلو تقريبا 85 د  كيلو تقريبا 80 ج  كيلو تقريبا 50 ب    كيلو تقريبا 70 أ

 

 

 

 

       :  أمام العبارة اخلاطئة( ×)أمام العبارة الصحيحة و عالمة ( √ع عالمة)عزيزي الطالب رجاًء ض السؤال الثاني :

 ( كل فقرة نصف درجة ) 

41 
 مل صالته لركعة األخرى يكله من اىل حمل إثم تذكره بعد ما وص ،من ترك ركنا يف الصالة سهوا

 يسجد للسهوو

    (   ×      ) 

 (       √ )      صالة الرتاويح ليس هلا عدد ركعات معينة. 42

 (      ×    )    .راءةالقركعتني بأذان وإقامة جيهر بها ب :صالة االستسقاء 43

 (       √  )      نسطهجيوز أن يصلي النساء مجاعة وحدهن وتقف إمامتهن و 44

 (     √     )     هد األخريرك معه إال التشلو مل يد، وةصالال وجب عليه إمتامإذا صلى املسافر خلف إمام مقيم  45

 (      ×    )    ااضرحجيوز للمريض تأخري الصالة عن وقتها ما دام عقله  46

 (      √ )       من شروط صحة صالة اجلمعة أن يتقدمها خطبتان 47

 (       ×  )     مجاعة ؤدَّاة يفامل وضةذي يقال بعد الصلوات املفرالتكبري املطلق: هو ال 48
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  (  درجة واحدةكل فقرة   )   : ة التاليـةلئجابة على األسعزيزي الطالب فضال قم باإلسؤال الثالث:  ال

  بني صالتي الظهر والعصر وصالتي املغرب والعشاء: احلاالت اليت جيوز فيها اجلمعاثنني من أذكر  -أ 

..................طرامل................. -2 ........السفر واملرض.................-1

 أكمل احلديث اآلتي: -ب

من  ......سورةال...... علمنا األمور كلها كما ييف.... االستخارة..يعلمنا  : "كان الرسول قال جابر 

 القرآن".

 فيها:  األوقات اليت حيرم الصالةاثنني من أذكر  -ج

 ....س يف السماء حتى تزولتوسط الشم...-2.    من بعد صالة الفجر إىل طلوع الشمس.........-1

 من صالة العصر حتى تغرب الشمس

 

 (  درجة واحدةكل فقرة   )   :ة التاليـةلئلطالب فضال قم باإلجابة على األسعزيزي ا السؤال الرابع: 

 

 :تيةات اآلبني حكم الصلو – أ

 ...عنيفرض : .......معةصالة اجل –2....           سنة مؤكدةالوتر: ....صالة   – 1

 بني حكم صالة اجلماعة يف احلاالت التالية؟  -ب

 .......ي خروج وقتهايف الطائرة إذا خش ماعة ويصليه اجلليعال جتب رجل عنده موعد سفر بالطائرة وخشي أن يفوته .... -1

 ...ماعةه اجلعلي جتب..... عامل يصلح له  بعض األعمال يف منزلهرجل عنده  -2

 :ان صالة اجلنازةأركأذكر اثنني من   -ج

 ... الصالة على النيب  – قراءة الفاحتة ....-2    ..............التكبريات األربع  –  ...القيام مع القدرة -1

 التسليم -  الرتتيب  –  الدعاء للميت

 

 

 

 متت حبمد اهلل

 مع متنياتي لكم بالتوفيق والسداد
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