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

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

          
 

١. . ..................................................... 

٢.  . .................................................... 

٣. . ..................................................... 

 
١. . .................................................... 

٢. . .................................................... 

       

  : 
 (   )  . عمًدا الصالةِ  واجباتِ  منَ  واجبٍ  ركِ ت عندَ  السهوِ  سجودُ  يشرعُ  .١

 (   )        . الصالة في الشكُّ  ، السهوِ  سجودِ  أسبابِ  منْ  .٢

  سجود السهو
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 صالة اْلفَذِّ  تَْفُضلُ  اْلَجَماَعةِ  صالة«قَاَل:  اللهِ  َرُسولَ  أَنَّ  : ُعَمرَ  ْبنِ  الله َعْبدِ  َعنْ 

  »َدَرَجةً  َوِعْشِرينَ  بَِسْبعٍ 

          : 
. ...............................................................................  

    
١. . ......................................................................  

٢. .............. .........................................................  

٣. . ......................................................................  

٤. . ......................................................................  


 

١. . ......................................................................  

٢. . ......................................................................  

 
دَركُ  .١ ةُ  تُ إدراكِ  الجماع عَ  ........... ب امِ  م دركُ  ، اإلم ةُ  وتُ إ الركع  دراكِ ب

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

  صالة الجماعة
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 :ساجدٌ  واإلمامُ  المسجدَ  دخل .١

O  ُتليَها التي للركعةِ  يقومَ  حتى ينتظر. 

O  ُصالته منْ  الركعةَ  هذهِ  يحتسب وال معه يسجد. 

 :راكعٌ  واإلمامُ  المسجدَ  دخل .٢

O الركوَع. يدرك كي يركض 

O  الركعةُ  فاتته لو حتى وسكينةٍ  بهدوءٍ  يمشى. 

       

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

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

      
١. . ......................................................................  

٢. . ......................................................................  

٣. .......................................... .............................  

٤. . ......................................................................  

  صالة الجماعة
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١. . ......................................................................  

٢. .............. .........................................................  

٣. . ......................................................................  

٤. . ......................................................................  

 

           

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

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

       : 
  .الخفيفِ  المطرِ  نزولِ  دَ عن .١

. .........................................  
  .بالطائرةِ  السفرِ  عندَ  .٢

. .........................................  
  .الضيوفِ  باستقبالِ  االنشغالُ  .٣

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

  األعذارصالة أهل 
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  : 

  (   )        مرضِه.  أثناءَ  الصالةَ  يتركَ  أنْ  للمريِض  يجوزُ  .١

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

 (   )      ا.مستلقيً  صلى قائًما يصليَ  أنْ  المريضُ  يستطعْ  لمْ  إذا .٢

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

 (   )        عليِه. يقدرُ  ما الصالةِ  شروطِ  منْ  المريضُ  يفعلُ  .٣

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

 (   )      المريِض. عنْ  تسقطْ  لمْ  أنها الصالةِ  شأنِ  ِعَظم ِمنْ  .٤

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

  : 

 .قائًما الصالةِ  عنْ  ................ إذا قاعًدا يصليَ  أنْ  للمريِض  يجوزُ  .١

  .............................. عقلهُ  دامَ  ما الوقتِ  عنْ  تأخيرها لهُ  يجوزُ  ال .٢

  

  
  

  صالة المريض
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١. . ................................ 

٢. . ................................ 

       

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

     : 

  : الصالة قصرُ  فيها يجوزُ  مسافةٍ  أقلُّ 

  كيلو متر. ٨٠(  )     كيلو متر. ٨٥(  )     كيلو متر. ٩٠(  ) 

  :الصالة قصرُ  للمسافرِ  يجوزُ 

  . منزلهِ  منْ  خروجهِ  (  ) عندَ       .بلدهِ  منْ  خروجهِ  (  ) عندَ 

ن أحمدُ  سافرَ  اِض  م ى الري دماِم، إل ينِ  وأدركَ  ال نْ  ركعت عَ  العصرِ  صالةِ  ِم  م

  :المساجدِ  أحدِ  مامِ إ

 أن عليه أْم يجبُ  مسافر، ألنهُ  الصالةَ  فيْقُصرَ  اإلمامِ  معَ  يُسلِّمَ  أن ألحمدَ  يجوزُ  هلْ 

  ؟ ُمقيم خلفَ  صلَّى ألنَّه الصالة، يُتمَّ 

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

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

  صالة المسافر
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  )إسالًما األقدمُ  – بالسنةِ  األعلمُ  – هجرةً  األقدمُ  – الكريمِ  للقرآنِ  األقرأُ  – سنًا األكبرُ (

١. . ................................ 

٢. . ................................ 

٣. ............ ..................... 

٤. . ................................ 

٥. . ................................ 

           : 

 (  )            .بالسنةِ  أعلمهمْ  باإلمامةِ  الناِس  أولى .١

 (  )  .الصالةِ  إعادةَ  عليهمْ  وجبَ  محدثٌ  أنهُ  تذكرَ  ثمَّ  بالناِس  اإلمامُ  صلى إذا .٢

 (  )      نافلةً. يصلي منْ  خلفَ  فريضةً  يصلي منْ  يقتديَ  أنْ  يصحُّ  ال .٣

   : 

 ................................. صفاتِ  أهمِّ  منْ  الفاتحةِ  سورةِ  قراءةِ  إتقانُ  .١

 . اإلمامِ  اختيارِ  عندَ  المفاضلةِ  درجاتِ  ............................ السنِّ  ِكبَرُ  .٢

 ................... األعلمُ  لإلمامةِ  يُقَدَّمُ  القرآنِ  حفظِ  في اثناِن، تساوى إذا .٣

  اإلمامة واإلئتمام
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١. . ................................ 

٢. . ................................ 

٣. . ................................ 

٤. . ................................ 

؟ لإلمامِ  بالنسبةِ  يقفُ  فأينَ  واحًدا المأمومُ  كانَ  إذا 

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

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

؟ الرجالِ  جماعةِ  معَ  يصلينَ  عندما النساءُ  تقفُ  أينَ  

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

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

           : 

 (   )         .الصالةِ  في اإلمامِ  يمينِ  عنْ  المأمومونَ  يقفُ  .١

(   )  التكبيَر. يسمعَ  أنْ  المسجدِ  خارجَ  هوَ  لمنْ  االقتداءِ  صحةِ  شروطِ  ِمنْ  .٢ 

  موقف اإلمام والمأمومين
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          : 

 

 

 

 

  

  

  

  حاالت المأموم مع اإلمام في الصالة
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 الصَّالِة، إِلَى فَاْمُشوا اإلقامة َسِمْعتُمْ  ِإذَا«قاَل :    النبّيِ  عنْ    هريرةَ  أبي عن

ْيُكمْ  ِكينَةِ  َوَعلَ اِر، بِالسَّ ِرُعوا َوال َواْلَوقَ ا ، تُْس تُمْ  فََم لُّوا أَْدَرْك ا ، فََص ا َوَم  تَُكمْ فَ

 َ   ».تموافَأ

      

١. .................................................... .................... 

٢. .................................................... .................... 

٣. .................................................... .................... 

٤. .................................................... .................... 

       

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

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

 . الصالةُ  قد فاتتهُ  رجلٌ  ودخلَ  الظهر، صالة بعد المسجد في جالًسا أحمد كان

        . 

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

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

  حاالت المأموم مع اإلمام في الصالة
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..............................................................................  

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

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

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

        

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

         

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

     . 

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

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

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

 

  صالة التطوع
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 ......................................................... .  

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

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

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

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

     
١. .................................................... .................... 

٢. .................................................... .................... 

٣. .................................................... .................... 

٤. .................................................... .................... 

         
١. .................................................... .................... 

٢. .................................................... .................... 

  صالة التطوع
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١. . ....................................................................... 

٢. ............... ......................................................... 

٣. . ....................................................................... 

        

١. .................................................... .................... 

  

    

١. . ....................................................................... 

٢. . ....................................................................... 

٣. . ....................................................................... 

  
           : 

O  ُالنهي أوقاتِ  في أدائها عنْ  يُنهى التي هي التطوعِ  صالة.    (   ) 

O  ُالنهي وقتِ  في الكسوفِ  صالةُ  تُؤدَّى أنْ  يجوز.        (   ) 

O  ُالشمِس  غروبِ  إلى العصرِ  صالةِ  بعدِ  منْ  النهي أوقاتِ  أطول.   (   )  

  أوقات النهي عن الصالة


