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 فقهأسئلة عامة لمادة ال

 الوحدة السادسة (صالة الجماعة)
 : ) أمام العبارات التالية  ) أو ( ضعي عالمة (   السؤال األول :

 (       )ال فرق في األجر بين صالة الفرد وصالة الجماعة -۱
 أقل الجماعة اثنان   (     ) -۲
 تدرك الجماعة بإدراك الركوع  مع اإلمام (     ) -۳
 تدرك الركعة بإدراك الركوع (      )  -٤
 صالة الجماعة واجبة على الرجال والنساء في المسجد (    ) -٥
 من فوائد صالة الجماعة إظهار عز المسلمين (   ) -٦
 إذا أقيمت الصالة المفروضة فال يجوز االبتداء بالنافلة (   ) -۷
 يشرع  لمن دخل المسجد أن يمشي بسكينة ووقار (     )  -۸
 ب المعينة على المحافظة على صالة الجماعة تذكر ثواب الجماعة (    )من األسبا -۹

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : األقواس بين من الصحيحة اإلجابة اختاري: السؤال الثاني 

 : حكم االبتداء بالنافلة إذا أقيمت الصالة  -۱
 مستحب           -ب            جائز       -أ

 ال يجوز -محرم                د -ج 

 حكم صالة الجماعة : -۲

 واجبة على النساء     -واجبة على الرجال       ب -أ

 مستحبة للنساء والرجال  -للرجال         د ةمستحب-ج



۲ 
 

 الجماعة بإدراك .................مع اإلمام :تدرك  -۳

 السجود  -الركوع                    ب-أ

 التشهد األخير  -التشهد األول            د-ج

 صالة الجماعة أفضل من صالة الفرد بــ.......... -٤

 درجة ۱٥ -درجة               ب ۲۰-أ

 درجة  ۲۷-درجة             د ۳۰ -ج

 اعة :أقل الجم -٥

 ثالث  -اثنان                      ب-أ

 خمس -أربع                     د -ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أجيبي عما يلي : السؤال الثالث 
الجماعة لما فيها من الفضل وعظيم األجر ، فما أجر حثنا رسول هللا  على صالة  -۱

 ؟صالة الرجل جماعة في المسجد عن صالته لوحده
......................................................................................................

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

 ؟ ما الدليل على وجوب صالة الجماعة في المسجد  -۲
......................................................................................................

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



۳ 
 

(إذا أتيتم الصالة فعليكم بالسكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم  قال رسول هللا  -۳
 فأتموا) على ماذا يدا هذا الحديث؟

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

...................................................................................................... 
وبة) على ماذا يدل الحديث ؟ (إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتقال رسول هللا  -٤

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : بما يناسبهاالفراغات التالية املئي :  السؤال الرابع
 الجماعة .......................أقل  -۱
 تدرك الجماعة بإدراك....................مع اإلمامة . -۲
 حكم صالة الجماعة ...............على .................. -۳
 فضل صالة الجماعة على صالة الفرد ....................درجة .ت -٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  عددي ثالثة مما يلي :  السؤال الخامس

 األسباب المعينة على المحافظة على صالة الجماعة. •
۱-...................................................................... 
۲-....................................................................... 
۳-....................................................................... 
 فوائد صالة الجماعة ، وأهميتها في اإلسالم . •

۱-...................................................................... 
۲-...................................................................... 
۳-...................................................................... 
 



٤ 
 

 )سجود السهو( بعةالوحدة السا
 : ) أمام العبارات التالية  ) أو ( ضعي عالمة (   السؤال األول :

 في الصالة (         ) زيادةمستحب إذا حدث السهو حكم سجود  -۱
 (      ) في الصالة الخشوع ،من األسباب التي تقلل من وقوع السهو  -۲
 الشك في الصالة (      )أسباب سجود السهو من  -۳
 يكون سجود السهو في آخر الصالة (       ) -٤
 معنى السهو : النسيان     (         ) -٥
 من أسباب سجود السهو الزيادة والنقص في الصالة (      ) -٦
 الزيادة والنقص (        )اثنان أسباب سجود السهو  -۷
 ار الوقوف بين يدي هللا (   )من األسباب التي تقلل من وقوع السهو في الصالة استحض -۸
 يشرع سجود السهو عند ترك واجب من واجبات الصالة عمداً (       ) -۹

 صلى يوسف صالة الظهر فنسي التشهد األول فالسهو هنا سببه النقص (      ) -۱۰
 لسهو مثل ما يقال في سجود الصالة (       ) يقال في سجود ا -۱۱
 يكون سجود السهو قبل التسليم إذا كان هناك نقص في الصالة (       ) -۱۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصحيحة فيما يلي :اختاري اإلجابة : نيالثا السؤال

 : الصالة في السهو من تقلل التي األسباب من -۱

    هللا يدي بين الوقوف استحضار) ب(   وقتها عن الصالة تأخير) أ(

  بسرعة الصالة أداء) د(    الدنيا أمور في التفكر) جـ(

 

 



٥ 
 

 : السهو سجود حكم-۲

                                                          مستحب) ب(                          واجب) أ(
  محرم) د(                   مكروه) جـ(

 :  السهو سجود أسباب-۳

                                                أسباب أربع) ب(                   أسباب ثالثة)أ(
  واحد سبب) د(                    أسباب خمس) ج(

صلى صالح المغرب أربع ركعات سهواً ولم ينتبه إال في آخر صالته يكون سبب السهو -٤
 :  هنا

                                                                              الشك) ب(                          النقص)أ(
  سبق ال شيء مما) د(                    الزيادة ) ج(

 :  ن آخر صالته إذا حصل منه سهو بـــيسجد المصلي سجدتي-٥

                                                                              نقصان سنة مؤكدة) ب(                    زيادة في سنة)أ( 
 زيادة سورة بعد الفاتحة.) د(             زيادة في ركعة  )ج(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيني الحكم في الحاالت التالية : :السؤال الثالث  

 صلى خالد صالة المغرب أربع ركعات :  -۱

                                              (أ)صالته صحيحة ويجب عليه سجود السهو                   
(ب) صالته صحيحة وال شيء عليه                                                                

   صالته باطلة وعليه إعادة الصالة ) ت(

 

 



٦ 
 

 صلى عمر صالة العشاء ثالث ركعات -۲

 تيان بالركعة وسجود السهو صالته صحيحة ويجب عليه اإل ) أ(
 صالته صحيحة ويجب عليه سجود السهو       ) ب(
 صالته باطلة ويجب عليه إعادة الصالة                                             ) ت(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  يلي عما أجيبي : رابعالسؤال ال
 عددي أسباب سجود السهو ؟ -أ

• ............................. 
• ............................. 
• ............................... 

 وضحي صفة سجود السهو. -ب

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

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

 سباب التي تقلل من وقوع السهو في الصالة األ سببين من اذكري-ج

• ......................................... 
• .......................................... 

 
 دـ ما الواجب على المأموم إذا وقع سهو من اإلمام في صالته ؟

.............................................................................................................. 
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 هـ ـ أوضح بأمثلة من عندي أسباب سجود السهو:

 مثال على الزيادة : •

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

 مثال على النقص: •

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

 مثال على الشك :  •

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

 

 ما الحكمة من مشروعية سجود السهو ؟ -و

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

.............................................................................................................. 
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 عذار)الوحدة الثامنة (صالة أهل األ
 : العبارات التالية أمام) X(  وعالمة(√  ) عالمة ضعي: السؤال األول

 (  )االجتماعية المناسبات حضور الجماعة صالة عن الرجل تخلف تبيح التي األعذار من  -۱

 (  ).الجماعة صالة عن التخلف األعذار ألهل رخص أن اإلسالم ويسر سماحة من  -۲

 (  ).الجماعة عن التخلف تبيح التي األعذار من تعتبر الحراسة -۳

 (  ).الجماعة عن التخلف للمسافر اليجوز-٤

 )( الناس يؤذي ألنه للمسجد الذهاب له يجوز فال الثوم أو البصل أكل من-٥

 (  ).الطيبة بالروائح للمسجد الذهاب على اإلسالم يحرص -٦

 ).(  دائماً  الجماعة عن يتخلف أن يشتهيه طعام حضر لمن اليجوز-۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 :يأتي فيما الصحيحة اإلجابة اختاري :السؤال الثاني 

 العلم مع الحالة هذه في خالد يفعل ماذا، الغذاء وجبة األم فوضعت للصالة المؤذن أذن -۱
 ؟ جائع أنه

 .الجماعة عن التخلف له يجوز/  أ

 . الجماعة عن التخلف له يجوز ال/ب

 .جوعه من بالرغم الجماعة صالة عليه واجب/ج

 .المسجد في الصالة له يسن/ د

 ؟ يفعل ماذا، للصالة المؤذن أذن ثم والبصل الثوم صالح أكل -۲

 .للمسجد الذهاب له يجوز/أ



۹ 
 

 .للمسجد الذهاب له يجوز ال/ب

 .المسجد في الصالة له يسن/ج

 .الصالة أداء من الناس انتهاء بعد للمسجد يذهب/د

 :يسبب ألنه الجماعة صالة عن التخلف الغائط أو البول دافع لمن يباح - ۳

 .الصالة في الخشوع وترك األذى/ أ

 .الجميلة الروائح/ب

 .الكريهة الروائح/ج

 .الصالة عن التأخر/د

 :الجماعة صالة عن الرجل تخلف تبيح التي األعذار من -٤

  .المرض/أ

 .اإلجتماعية المناسبات/ب

 .الدروس مراجعة/ج

 .المريض زيارة/د

 :الكريهة بالروائح للمسجد الذهاب حكم -٥

 .يجوز ال/ أ

 .يجوز/ب

 مكروه/ج

 .واجب/د

 



۱۰ 
 

 :الضيوف باستقبال االنشغال عند للجماعة الرجل ترك حكم -٦

 .يجوز ال/أ

 .مكروه/ب

 .واجب/ج

 .مباح/د

 فلم النداء سمع من(قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن، عنهما هللا رضي عباس ابن عن -۷
 ).عذرٍ  من إال له صالة فال يأتِهِ 

 :الحديث لنا يوضح

 .اإلسالم ويسر سماحة - أ

 .استثناء بدون الناس لكل الجماعة صالة وجوب -ب

 .الجماعة صالة عن للمتخلف العقوبة تشديد -ج

 .المريض على الجماعة صالة تجب -د

 :بالطائرة السفر عند الجماعة لصالة الرجل ترك حكم -۸

 .يجوز ال/أ

 .محرم/ب

 .مكروه/ج

 .يجوز/د

 عن تخلفه حكم فما األعداء من السعودية العربية المملكة حدود حراسة في خالد يعمل -۹
 الجماعة؟ صالة

 .التخلف له يجوز ال/أ



۱۱ 
 

 .للصالة والذهاب الحدود ترك عليه/ب

 .الجماعة صالة عن التخلف له يجوز/ ج

 .دائماً  الصالة ترك له يجوز/د

 البصل أكل من(وسلم عليه هللا صلى النبي عن، عنهما هللا رضي عبدهللا بن جابر عن -۱۰
 لنا يوضح)  آدم بنو منه  يتأذى مما تتأذى المالئكة فإن مسجدنا يقربن فال والكراث والثوم

 : السابق الحديث

 .الطيبة بالروائح  المسجد إلى  الذهاب على الحرص/أ

 .الكريهة بالروائح المسجد إلى بالذهاب الترغيب/ب

 .الكريهة بالروائح للمسجد الذهاب يجوز/ ج

 .األحوال كل في للمسجد الذهاب يستحب/د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أجيبي عما يلي : السؤال الثالث 
 الجماعة؟ صالة عن الرجل تخلف فيها يجوز التي  الحالة هي ما -۱

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

 ؟مع ذكر الدليل عذر غير من ماعةالج صالة عن الرجل تخلف حكم بيني -/۲

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

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

 



۱۲ 
 

 ( من سمع النداء فلم يأته فال صالة له إال من عذر )  نا رسول ما المقصود بقول /۳

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عللي ما يأتي::  رابعالسؤال ال
 .والغائط البول مدافعة والجماعة الجمعة عن للتخلف المبيحة األعذار من .۱

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

 الكراث أو البصل أو الثوم أكل لمن للمسجد الذهاب يجوز ال .۲

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

 ة السفرمن األعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماع -۳

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مايليعددي : خامسالسؤال ال
 األعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة :

۱. .......................................... 
۲. .......................................... 
۳. .......................................... 
٤. .......................................... 
٥. ........................................... 
٦. .........................................\ 



۱۳ 
 

 )والمسافر المريض ةصال( 

 :يأتي فيما الصحيحة اإلجابة اختاري : السؤال األول 
 هي: فيها الصالة قصر يجوز التي المسافة-۱

 كم۱۸۰/كم                   ب۷۰/أ

 كم٥/د  كم                ۸۰/ج

 :إحداهما وقت في............صالة بين الجمع للمسافر يجوز-۲

 .والفجر العشاء/ب       .والعشاء المغرب/أ

 .والفجر الظهر/د     .والمغرب العصر/ج

 :للمسافر الرباعية الصالة قصر-۳

 .                          مباح/ب                        .سنة/أ

 .يجوز ال/د                    .واجب/ج

 : صالة هي  قصرها يجوز ال التي الصلوات من-٤

 .المغرب/ب                    .الظهر/أ

 .العشاء/ج                 .العصر/ت

 أحد إمام مع العصر صالة من ركعتين وأدرك الدمام إلى الرياض من صالح سافر-٥
 :الحكم فما. المساجد

 . اإلمام مع يسلم أن له يجوز/أ

 .مقيم إمام خلف صلى ألنه الصالة يتم أن عليه يجب/ب

 .مقيم إمام خلف صالته تجوز ال/ج



۱٤ 
 

 .الصالة إعادة عليه يجب/د

 المدينة من وسلم عليه هللا صلى النبي مع خرجنا(  قال عنه هللا رضي مالك بن أنس عن -٦
 ).المدينة إلى رجعنا حتى ركعتين ركعتين يصلي فكان مكة إلى

 : على السابق الحديث يدل

 .األعذار أهل/ب         .المريض صالة صفة/أ

 .المريض صالة أحكام/د        .المسافر صالة صفة/ج

 خفتم إن الصالة من تقصروا أن جناح عليكم فليس األرض في ضربتم وإذا(تعالى قال -۷
 ).مبيناً  عدواً  لكم كانوا الكافرين إن كفروا الذين يفتنكم أن

 :األرض في الضرب معنى السابقة اآلية من استخرجي

 .المرض/ب.                               السفر/أ

 .الزرع/د.                             التنزه/ج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :العبارات التالية  أمام)X(  أو ( √ )عالمة ضعي :السؤال الثاني 

 (  ) . الصالة يقصر فإنه مقيم إمام خلف المسافر صلى إذا-۱

 (  ).كم۷۰ هي بينهما المسافة بأن علماً  الصالة جمع مكة إلى جدة من للمسافر يجوز-۲

 هللا رحمة من وهذا أجره من ينقص وال وسفره مرضه عند المسلم صالة صفة تختلف-۳
 .(  )بالعباد

 (  ) .صحيحاً  كان إذا الصالة ترك للمسلم يجوز ال-٤

                                                   (    )أجره  من وينقص سفره أو مرضه عند المسلم صالة صفة تختلف-٥



۱٥ 
 

 ما الصالة شروط من ويفعل استطاعته حسب الصالة يؤدي أن المريض على يجب -٦
 (  )  . عليه يقِدرُ 

 . (  )فقط قائماً  المريض يصلي -۷

                                                    (    ).جالساً  يصلي أن له فيباح قائماً  الصالة يؤدي أن المريض على شق إن -۸

                                                     (    ). جنبه على يصلي أن له فيباح جالساً  يصلي أن المريض يستطع لم إن -۹

 (  ).  مرضه أثناء الصالة يترك أن للمريض يجوز -۱۰

 (  ).  المريض عن تسقط لم أنها الصالة شأن عظم من -۱۱

 (  ).  الرباعية الصالة يقصر أن للمسافر يسن-۱۲

 (  ) .والفجر المغرب هي قصرها يجوز ال التي الصلوات -۱۳

 (  ) .كم۸۰ هي فيها الصالة قصر يجوز التي المسافة -۱٤

 (  ) .   عليه يقدر ما الصالة شروط من ويفعل الصالة يؤدي أن المريض على يجب -۱٥

 بيوتها آخر بمفارقته وذلك بلده من خروجه حين من الصالة في القصر للمسافر يجوز -۱٦
 (  ) .  العامرة

 . (  )الصالة إتمام عليه وجب مقيم خلف المسافر صلى إذا -۱۷

 سالم بعد صالته إتمام المقيم على فيجب الصالة يقصر مسافر خلف المقيم صلى إذا-۱۸
 .                                   (  )اإلمام

                                                           (     ).األولى الصالة وقت في الصالتين أداء على التقديم جمع يطلق -۱۹

                                                          (     ).الثانية الصالة وقت في الصالتين أداء على التأخير جمع يطلق -۲۰

 

 



۱٦ 
 

 : بما يناسبها التالية الفراغات املئيالسؤال الثالث : 

 .قائماً  الصالة عن......... إذا قاعداً  يصلي أن للمريض يجوز -۱

 .ركعتين فيصليها................. الصالة قصر للمسافر يسن -۲

 ............  .المسافر صالة حكم -۳

 ............ .المريض صالة حكم -٤

 ........ .و........صالة هي قصرها يجوز ال التي الصلوات -٥

 ...........  . وصالة.......وصالة........صالة هي قصرها يجوز التي الصلوات -٦

 .تقريباً  كم...........هي فيها الصالة قصر يجوز مسافة أقل -۷

 ...........  .الصالة قصر أحكام من -۸

 .........  .   من خروجه عند الصالة قصر للمسافر يجوز -۱۰

 آخر  بمفارقته وذلك بلده من خروجه حين من الصالة قصر فر للمسا يجوز -۱۱
 .............  . بيوتها

 .منها خرج التي بلده يدخل حتى رجوعه في........  للمسافر-۱۲

 ..........  .  جمع يسمى الظهر صالة وقت في والعصر الظهر صالة جمع -۱۳

 ............. .جمع يسمى العشاء صالة وقت في والعشاء المغرب صالة جمع-۱٤

 إمام مقيم وجب عليه........................... إذا صلى المسافر خلف-۱٥

 إذا صلى المسافر خلف مسافر يقصر الصالة وجب عليه .....................-۱٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



۱۷ 
 

 يبي عما يلي :جأ:  السؤال الرابع

 .الركوع في المريض صالة صفة وضحي/۱

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

 .القيام أثناء المريض صالة صفة وضحي/۲

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

 .السجود في المريض صالة صفة بيني/۳

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

 فعلى تستطع لم فإن فقاعداً  تستطع لم فإن قائماً ◌ِ  صل( وسلم عليه هللا صلى الرسول قال/٤
 ).جنب

 .صالته في المريض صالة وضع حاالت رتبي. السابق الدليل خالل من

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

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

 

 للمسافر؟ الصالة قصر جواز على الكريم القرآن من دليال اذكري/٥

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

 الصالة؟ قصر أحكام اذكري/٦

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



۱۸ 
 

 المقيم؟ خلف المسافر صالة أحكام اذكري/۷

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

 مسافر؟ خلف المقيم صالة أحكام اذكري/۸

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

 للمسافر؟ والتأخير التقديم جمع أحكام وضحي دراستك خالل من/۹

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۹ 
 

 الوحدة التاسعة ( اإلمامة واالئتمام)

 : ) أمام العبارات التالية  ) أو ( ضعي عالمة (   السؤال األول :

                                                                                       (       )         .     بالهجرة األقدم هو باإلمامة الناس أولى   -۱
                                                                                 (      ).  الفاتحة سورة قراءة يحسن أن اإلمام صفات أهم من   -۲
                                                                        (     ).  النفل صالة يؤدي بمن الفرض صالة يؤدي من اقتداء يصح  -۳
                                                                                  (      ).      فريضة يصلي بمن النافلة يصلي من اقتداء يصح -٤
                                                           (  ).العشاء صالة بنية التراويح صالة في  اإلمام مع يدخل أن للمسلم يجوز   -٥
                                                         (   ). الصالة إعادة عليه وجب محدثاً  كان أنه تذكر ثم بالناس اإلمام صلى إذا  -٦
                                                                           (    ).اإلمام يمين عن يقف أن الواحد للمأموم الصالة في الشرعي االصطفاف طريقة -۷
                                                            (  ) .اإلمام خلف يقفون أن للمأمومين الصالة في الشرعي االصطفاف طريقة  -۸

                                                                                        (    ). شروط ۳ب المسجد خارج  باإلمام المأموم اقتداء يصح -۹

                                                                                          (   ) .متصلة الصفوف تكون أن بشرط المسجد خارج  باإلمام المأموم اقتداء يصح   -۱۰
                                                                                   (   ).المأمومين أو اإلمام يرى أن بشرط المسجد خارج  باإلمام المأموم اقتداء يصح  -۱۱
                                                                                                   )   ( . عنهم ويتأخرن خلفهم يصلين فإنهن الرجال مع النساء  من جماعة صلت إذا   -۱۲
                                                                                                                (    ). محرم  اإلمام مسابقة حكم   -۱۳
                                                                                                      (    ).   واجب اإلمام متابعة حكم   -۱٤
                                                                                                      (    ).  مكروه اإلمام مخالفة حكم - ۱٥
                                                                     (    ) .األركان بين االنتقال في اإلمام على التقدم هي المسابقة  -۱٦
                                                                        (    ). األركان بين اإلنتقال في اإلمام موافقة هي الموافقة    -۱۷
                                                    (   ).  األركان بين واالنتقال الصالة إلى الدخول في اإلمام عن التأخر هي المخالفة  -۱۸

                                                         (    ).  فوضى وإحداث بالجري المصلين على يشوش أن للمسبوق اليجوز-۱۹
                                                          (    ). اإلمام سالم بعد صالته يكمل فإنه الصالة من شيء المسبوق فات إن-۲۰
                                                                                                               ( ).مباشرة الصالة في المصلين مع يدخل أن فيجب الصالة المسبوق أدرك إذا  -۲۱
                                                                         (     ).ووقار بـسكينة يمشي أن فيجب المسجد إلى المسلم خرج إذا  -۲۲



۲۰ 
 

                                                                              (    ). الثانية التسليمة بعد الصالة من مافاته المسبوق يقضي  -۲۳
 المسجد في كان من لبعض فيستحب معها يصلي أخرى جماعة المسبوق يجد لم إذا  -۲٤
 (  ) .معه يصلي أن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي ::  السؤال الثاني

 ...لإلمام بالنسبة يقف واحداً  المأموم كان إذا-۱

     اإلمام ب/أمام           اإلمام أ/خلف 

 اإلمام د/يمين          اإلمام ج/يسار

 :الصالة في باإلمامة األحق-۲

   الكريم للقرآن األقرأب/                سناً  األكبرأ/

 .بالسنة األعلمد/            إسالماً  األقدمج/

 :اإلمام صفات أهم من-۳

                    .البقرة سورة قراءة يحسن أنب/ .الفاتحة سورة قراءة يحسن أنأ/
 .الكوثر سورة قراءة يحسن أند/          .العلق سورة قراءة يحسن أنج/

 : محدث أنه تذكر ثم بالناس اإلمام صلى إذا-٤

                        الصالة إعادة عليه يجب الب/ .تطهر بدون الصالة إعادة عليه يجبأ/
 الناس مع الصالة إعادة عليه يجبد/  .الصالة ويعيد يتطهر ان عليه يجبج/

 : طهارة على يكن لم أنه تذكر الصالة وبعد الفجر صالة مأموما فهد صلى-٥

                .تطهر بدون الصالة إعادة عليه يجبب/                  الصالة إعادة عليه يجب الأ/
 .الصالة ويعيد يتطهر ان عليه يجبد/         الناس مع الصالة إعادة عليه يجبج/



۲۱ 
 

 : اإلمام اختيار عند المفاضلة درجات من-٦

ج/                                                             العقل كبرب/                السن كبرأ/ 
 القلب كبرد/                 الجسم كبر

 : صفات أهم من الفاتحة قراءة إتقان-۷

                                                                المأمومب/                 اإلمامأ/ 
 المؤذند/        والمأموم اإلمامج/

 : لإلمامة يتقدم القرآن حفظ في شخصان تساوى إذا-۸

                                                                                   هجرة األقدمب/                بالسنة األعلمأ/
 سناً  األكبرد/           إسالماً  األقدمج/

 :الواحد للمأموم الصالة في الشرعي االصطفاف طريقة-۹

     .اإلمام يسار عن الواحد المأموم يقف أنب/     اإلمام يمين عن الواحد المأموم يقف أنأ/
 .اإلمام  أمام الواحد المأموم يقف أند/  .اإلمام خلف الواحد المأموم يقف أنج/

 :للمأمومين الصالة في الشرعي االصطفاف طريقة-۱۰

               .اإلمام خلف  المأمومين يقف أنب/         .اإلمام يمين عن  المأمومين يقف أنأ/
 .اإلمام أمام  المأمومين يقف أند/        اإلمام يسار عن  المأمومين يقف أنج/ 

 :  المسجد داخل باإلمام المأموم اقتداء صحة شروط من-۱۱

                                                                              التهليل سماعب/                التكبير سماعأ/
 الخطبة سماعد/               التلبية سماعج/ 

 :  المسجد خارج باإلمام المأموم اقتداء صحة شروط من-۱۲

                           منفصلة الصفوف تكون أنب/          المأمومين أو اإلمام يرى أنأ/
 متباعدة الصفوف تكون أند/           مختلفة الصفوف تكون أنج/



۲۲ 
 

  :  المسجد خارج باإلمام المأموم اقتداء صحة شروط من-۱۳

                                      منفصلة الصفوف تكون أنب/                            التكبير يسمع أنأ/
 متباعدة الصفوف تكون أند/              مختلفة الصفوف تكون أنج/

 :  المسجد خارج باإلمام المأموم اقتداء صحة شروط من-۱٤

                               منفصلة الصفوف تكون أنب/            متصل الصفوف تكون أنأ/ 
 متباعدة الصفوف تكون أند/        مختلفة الصفوف تكون أنج/ 

 :يصلين فإنهن الرجال مع النساء  من جماعة صلت إذا-۱٥

                                                                بجانبهمب/                      . خلفهمأ/
 يمينهمد/                     يسارهمج/ 

 .األركان بين االنتقال في اإلمام على التقدم هي............-۱٦

                                                                        المتابعةب/                      المسابقةأ/ 
 المخالفةد/                      الموافقةج/

 .األركان بين اإلنتقال في اإلمام موافقة هي..............-۱۷

                                                             المتابعةب/                     المسابقةأ/ 
 المخالفةد/                      الموافقةج/

 .األركان بين واالنتقال الصالة إلى الدخول في اإلمام عن التأخر هي..................-۱۸

                                                                    المتابعةب/                       المسابقةأ/ 
 المخالفةد/                       الموافقةج/

 :  يمشي أن فيجب المسجد إلى المسلم خرج إذا-۱۹

                                                 ووقار بسكينةب/                      بسرعةأ/
 وكسل ببطءد/               باستعجالج/



۲۳ 
 

 : فإنه الثانية الركعة في يصلون الناس أدرك  المسلم إذا-۲۰

 .معهم يصلي ثم ليقوموا ينتظرهمب/              .مباشرة الصالة في معهم يدخلأ/
 أخرى جماعة مع يصليد/ لمنزله ويرجع الصالة في معهم اليدخلج/

 : صالته يكمل فإنه الصالة من شيء المسبوق فات إن-۲۱

                                              اإلمام سالم بعدب/                  اإلمام سالم قبلأ/
 اإلمام سالم معد/                 اإلمام سالم أثناءج/

 :فإنه الصالة من شيء المسبوق فات إن-۲۲

                                                      صالته يعيدب/                   صالته يكملأ/
 صالته يقصرد/                    صالته يجمعج/

 :التسليمة بعد الصالة من فاته ما المسبوق يقضي-۲۳

                                                      األولىب/                            الثانيةأ/
 الثالثةد/                             الرابعةج/ 

 :  يصلي أن الجماعة فاتته لمن يستحب-۲٤

                                              لوحدهب/              أخرى جماعة معأ/
 أوالده معد/                      زوجته معج/ 

 :هو المسبوق-۲٥

 منالصالة ج/ من فرض فاته منب/ .اإلمام مع الصالة من أكثر أو ركعة فاتته منأ/
 .اإلمام مع األذان فاته مند/                               .اإلمام مع السنة فاتته

 :أن اإلقامة سمع وقد للصالة خرج إذا للمسلم يشرع-۲٦

                                   واستعجال بسرعة يمشيب/                    ووقار بسكينة يمشيأ/ 
  يجريد/                         وكسل ببطء يمشيج/ 



۲٤ 
 

  أنه ،فأبلغه الصالة فاتته قد رجل ودخل الظهر صالة بعد المسجد في جالساً  عمر كان-۲۷
 :له يستحب

                                               .جماعة معه يصلي أنب/           .المسجد من يخرج أنأ/ 
 .معه يتحدث أند/                    .لوحده يصلي  أنج/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والحالة فيما يلي :السؤال الثالث :صلي بين المثال 

   

 

 

 

 

 

 

 المثال  الحالة

 كبر المأموم بعد تكبير اإلمام مباشرة.  المتابعة

 ركع المأموم مع إمامه.  موافقة

 تأخر المأموم بعد رفع اإلمام من الركوع.  المسابقة

 لمأموم قبل إمامها سجد  المخالفة



۲٥ 
 

 فيما) ب( العمود من يناسبها بما) أ( العمود  في فقرة كل صلي:  لرابعالسؤال ا
 يأتي

 (ب)                           (  أ )                                  

 األقرأ للقرآن الكريم  باإلمامة هو:  األحق

 أن يحسن قراءة سورة الفاتحة  من أهم صفات اإلمام:

 بالسنة  األعلم  في الصالة: من درجات المفاضلة لإلمامة

 أن يقف عن يمين اإلمام.                                                       االصطفاف الشرعي في الصالة للمأموم الواحدطريقة 

 ا خلف اإلمام أن يقفو  طريقة االصطفاف الشرعي في الصالة للمأمومين

أن يكون دخوله في الصالة وانتقاله من ركن إلى اخر  
 عقب إمامه مباشرة.

 بالمتابعة.  المقصود 

 بالموافقة.  المقصود  موافقة اإلمام في االنتقال بين األركان. 

التأخر عن اإلمام في الدخول إلى الصالة واالنتقال  
 بين األركان.

 بالمخالفة.  المقصود 

 بالمسابقة.  المقصود  التقدم على اإلمام في االنتقال بين األركان. 

 محرم  انتقاالت الصالة.حكم مسابقة اإلمام في 

 وهرمك  حكم موافقة اإلمام في االنتقال بين األركان

 ووقار  بسكينة  إذا خرج المسلم إلى المسجد فيجب أن يمشي

 سالم اإلمام بعد   إن فات المسبوق شيء من الصالة فإنه يكمل صالته

 
 فاته من الصالة يقضي المسبوق ما

  
 الثانيةسالم اإلمام التسليمَة  بعد 

 
 

 جماعة أخرى مع   يستحب لمن فاتته الجماعة أن يصلي  
 



۲٦ 
 

 :أجيبي عما يلي   من دراستك أيتها الرائعة: السؤال الخامس 

 الصالة؟ في باإلمامة الناس أولى هم من -۱

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

 ام؟ماهي أبزر صفه تشترط أن تكون في اإلم -۲

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

 متى يقضي المسبوق ما فاته من الصالة ؟ -۳

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

 أين تقف النساء عندما يصلين مع جماعة الرجال ؟-٤

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

 هاتي مثاالً لكل ممايلي:-٥

 ...............المتابعة...................................................... •
 المسابقة.................................................................... •
 المخالفة..................................................................... •
 الموافقة..................................................................... •

 
 كيف يقضي المسبوق صالته؟ وضحي-٦

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

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

.. 
 



۲۷ 
 

 من هو المسبوق؟ -۷
.............................................................................................................. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : عددي ما يلي: سادسالسؤال ال

 الصالة؟ في باإلمامة األحق هم من •
۱. ................................................... 
۲. .................................................. 
۳. .................................................. 
٤. ................................................... 
٥. ................................................... 

 شروط صحة اقتداء المأموم باإلمام خرج المسجد:  •
۱. ................................................... 
۲. .................................................. 
۳. .................................................. 

 حاالت المأموم مع إمامه: •
۱. .................................................. 
۲. .................................................. 
۳. .................................................. 
٤. ................................................. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



۲۸ 
 

 السؤال السابع :على ماذا يدل الدليل :
(يوم القوم أقرؤهم لكتاب هللا ، فإن كانو في القراءة سواء فأعلمهم  رسول هللا  قال-۱

 بالسنة ..........)

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

 ( إنما جعل اإلمام ليؤتم به ، فإذا كبر فاكبروا .......)قال رسول هللا  -۲

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

 ( إذا سمعتم اإلقامة فامشوا إلى الصالة ، وعليكم بالسكينة والوقار) قال رسول هللا  -۳

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۲۹ 
 

 )صالة التطوع وأوقات النهي(  عاشرةال الوحدة

 ) أمام العبارات التالية :  ) أو (    السؤال األول :ضعي عالمة( 

                              (   ).  الجنة في بيتا هللا يرزقه أن الرواتب السنن أداء على حافظ من جزاء-۱
                                                                                (    ).     ۱۲ الرواتب السنن عدد -۲
                                                          (    ). المفروضة الصلوات بعد تؤدى الرواتب السنن -۳
                                                          (    ).  النهي أوقات ماعدا وقت أي في تؤدى النوافل -٤
                                          (     ).        أدائها على يعيينا التطوع صالة في النبي هدي معرفة -٥
 صالة أداء على أحرص تجعلني الفرائض في النقص جبر في النوافل أثر معرفة -٦

 ).  (     التطوع

                                            (    ). األسباب ذوات صالة  هي النهي أوقات في الجائزة الصالة -۷
                                                               (    ). الصالة عن النهي وقت في الكسوف صالة تؤدي أن يجوز  -۸
                                                (    ).الصالة عن النهي وقت في فالطوا ركعتي تؤدي أن يجوز  -۹

                                                                   (     ).  الصالة عن النهي وقت في الجنازة صالة تؤدي أن يجوز-۱۰
 وقت قبل وهو تزول حتى السماء في الشمس توسط عند هي النهي أوقات  أقصر-۱۱

 )   . ( تقريبا دقائق بعشر الظهر

 .  (   )الشمس غروب إلى العصر صالة بعد من هي الصالة عن النهي أوقات أطول-۱۲

                                              (    ).   الصالة عن النهي في أوقات الطواف ركعتي تؤدى أن يجوز-۱۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 



۳۰ 
 

 السؤال الثاني : اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 
 : التطوع صالة أنواع من -۱

                                                              الوتر ب/ صالة                     العصر أ/صالة 
 الظهر د/صالة                     العشاء   ج/ صالة

 الظهر: لصالة الراتبة السنه -۲

           بعدها وركعتين الصالة قبل ركعات ب/أربعة                 الصالة قبل أ/ركعتين
 الصالة بعد ركعةد/     الصالة  بعد ركعات ج/ أربعة

 العصر: لصالة الراتبة السنه-۳

                              الصالة بعد ركعات  ۳ب/                 الصالة قبل أ/ ركعتين
 لها سنة د/ ال                 الصالة بعد ج/ ركعة

 العشاء : لصالة الراتبة السنه-٤

                                         الصالة قبل ب/ركعتين           الصالة بعد ركعات أ/ ثالث
 لها سنة د/ ال                   الصالة بعد ج/ركعتين

 المغرب : لصالة الراتبة السنه-٥

                                       الصالة قبل ب/ ركعتين           الصالة بعد أ/ثالث ركعات
 لها سنة د/ ال                   الصالة بعد ج/ ركعتين

 الفجر : لصالة الراتبة السنة-٦

                                    الصالة قبل ب/ ركعتين            الصالة بعد ركعات أ/ ثالث
 لها سنة د/ ال                    الصالة بعد ج/ ركعتين

 الرواتب : السنن عدد-۷

  ۱۰ب/                                         ۱۲أ/ 



۳۱ 
 

     ۱٥د/                                         ۹ج/ 

 :ماعدا وقت أي في تؤدى النوافل-۸

                                                       الصالة أوقاتب/                           النهي أوقاتأ/ 
 الدعاء أوقاتد/                            العبادة أوقاتج/

 :الفجر وطلوع العشاء صالة بين ما تؤدى التي بالصالة  المقصود-۹

                                                     العصر صالةب/                           الوتر صالةأ/ 
 العشاء صالةد/                            الفجر صالةج/

 :الوتر صالة حكم-۱۰

                                                             محرمب/                                مؤكدة سنةأ/
 يجوز الد/                                واجبج/

 :الوتر صالة صفة-۱۱

  .ويسلم بركعة يختم ثم ويسلم ركعتين يصليأ/

 وال يسلم ركعتين ب/ يصلي

   .ويسلم بركعة يختم ثم يسلم وال ركعتين يصليج/

 .بركعةواليسلم يختم ثم يسلم و ركعتين يصليد/

 :الوتر قلأ-۱۲

                                                       ركعات ٥ب/                 واحدة ركعةأ/ 
 ركعات٤د/                  ركعات۱۰ج/ 

 : ويسمى األخيرة الركعة في الدعاء يشرع الوتر صالة في-۱۳

                                                         االستخارة دعاءب/                    القنوت دعاءأ/ 
 االستفتاح دعاءد/              المسجد دخول دعاءج/ 



۳۲ 
 

 :الوتر صالة فوائد من-۱٤

                                             هللا سخطب/                       للعبد هللا أ/محبة 
 هللا غضبد/                               هللا عقابج/

 :التطوع صالة أداء على المعينة األسباب من۱٥

                                                                         .التطوع صالة على المترتب الجزاء معرفةأ/
                                                                                            النبي بهدي الجهلب/
                                                               المفروضة الصالة أداء على المحافظة عدمج/
 .النقص جبر في النوافل بأثر الجهلد/

 :هي المفروضة الصلوات مع تٌفعل التي السنن-۱٦

                                                      ب/الوتر                        الرواتب أ/ السنن
 د/التراويح                                ج/القنوت

 .الفجر طلوع إلى...............بعد من الوتر صالة وققت-۱۷

                                      المغرب ب/صالة                     العشاء أ/ صالة
 الظهر د/ صالة                     العصر ج/ صالة

 .أدائها على يعيننا............... صالة في النبي هدي معرفة-۱۸

                                                                  ب/العشاء                          أ/التطوع 
 الظهر    د/                          المغرب ج/

 : المسلم يفعلها التي خير األعمال من-۱۹

ب/التعلم                                                                               أ/الصالة
 الكتابةد/                           القراءةج/

 

 



۳۳ 
 

 :فيها الصالة عن ينهى التي ألوقات ا من-۲۰

                                                                      الشمس تغرب حتى العصر صالة بعد منأ/
                                                                   الشمس تغرب حتى العشاء صالة بعد منب/ 
                                                                 الشمس تغرب حتى الظهر صالة بعد منج/
 الشمس تطلع حتى العصر صالة بعد مند/

 :الرواتب السنن أداء على حافظ من جزاء-۲۱

                                                                   الدنيا في بيتب/              الجنة في بيتأ/
 القبر في بيتد/                النار في بيتج/

 :النهي أوقات في الجائزة الصالة-۲۲

                                                               التراويح صالةب/               الجنازة صالةأ/
 العصر صالةد/                 العشاء صالةج/

 :النهي أوقات في الجائزة الصالة-۲۳

                                                        التراويح صالةب/                   الكسوف صالةأ/
 العصر صالةد/                    العشاء صالةج/

 :النهي أوقات في الجائزة الصالة-۲٤

                                                                          الفجر صالة بعد الفجر سنة قضاءأ/
                                                                            الظهر صالة بعد الظهر سنة قضاءب/
                                                                       العشاء صالة بعد العشاء سنة قضاءج/
 المغرب صالة بعد المغرب سنة قضاءد/

 :فيها الصالة عن ينهى التي األوقات من-۲٥

                                    السماء في الشمس غروب عندب/             السماء في الشمس توسط عندأ/
 الشمس خسوف عندد/                          الشمس  كسوف عندج/



۳٤ 
 

 وقت قبل وهو تزول حتى السماء في الشمس توسط عند هي النهي أوقات أقصر-۲٦
  بـ الظهر

                                              تقريبا دقيقة ب/ خمسين                     تقريبا دقائق أ/عشر
 تقريبا دقيقة د/ ثالثون                             تقريبا ج/ساعة

 تحية يصلي ان يجوز فهل الشمس طلوع وقبل  الفجر صالة بعد المسجد حمزة دخل-۲۷
 :المسجد

                                                    جائز ب/غير                                   أ/ جائز
 مؤكدة د/سنة                                    ج/مستحب

 :الحكم فما. الشمس غروب قبل فأداها العصر صالة عن حمزة نام-۲۸

                                                 جائز ب/غير                                    أ/جائز
 مؤكدة د/سنة                                    ج/مستحب

 :يسبقها الذي النهي وقت يبدأ فمتى،  الواحدة الساعة الظهر لصالة يؤذن كان إذا-۲۹

                              ۱۲,٥۰ الساعة في ب/ يبدأ                    ۱۲ الساعة في أ/يبدأ
  ۱۱.٥۰الساعة في د/ يبدأ                     ۱۰ الساعة في ج/ يبدأ

 :الوتر صالة في يكون الذي الدعاء على يطلق..............-۳۰

                                                          االستخارة ب/دعاء                             القنوت أ/دعاء
 االستفتاح د/ دعاء                     المسجد دخول ج/دعاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 



۳٥ 
 

 :بما يناسبها التالية الفراغات املئي:الثالث السؤال
 ................و............... التطوع صالة أنواع من -۱
 ...........لها سنة ال التي الصالة -۲
 ................       الرواتب السنن أداء على حافظ من جزاء -۳
 .................               الرواتب السنن عدد -٤
 ...............الوتر صالة حكم  -٥
 ................الى.............. من الوتر صالة وقت -٦
 عليه هللا صلى النبي عن الوارد الدعاء على الوتر صالة في المسلم يحرص أن ينبغي  -۷

 ......... مثل وسلم
 .......................و....................و............... الوتر صالة فوائد من -۸
 .أدائها على يعيينا............ صالة في النبي هدي معرفة -۹

 ...............   هي النهي أوقات في الجائزة الصالة -۱۰
 ................. الصالة  عن النهي أوقات أقصر -۱۱

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :اآلتية األسئلة عن أجيبي  : السؤال الرابع 

 ماهي السنن الرواتب ؟ -۱
   ................................................................................................ 
 ما الفرق بين السنن الرواتب وبقية النوافل ؟ -۲

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

................................................................................................... 
 ماهي الصالة التي ليس لها سنة راتبة ؟ -۳

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



۳٦ 
 

بالمحافظة على صالة الوتر  ، فماهي صفة صالة الوتر ،  وصانا رسولنا -٤
 وما حكمها ؟

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

أ وقت النهي  الذي إذا كان يؤذن لصالة الظهر الساعة الثانية عشر ، فمتى يبد-٥
 يسبقها ؟

................................................................................................... 
 ما أقصر أوقات النهي ؟-٦

................................................................................................... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عددي ثالث مما يأتي:: السؤال الخامس

 باب المعينة على أداء صالة التطوع :األس •
۱-....................................................................... 
۲-....................................................................... 
۳-........................................................................ 
 :األوقات التي ينهى عن الصالة فيها  •

۱-......................................................................... 
۲-......................................................................... 
۳-......................................................................... 
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۳۷ 
 

 من خالل دراستك على ماذا يدل الحديث :: سادس السؤال ال

( من صلى في يوم وليلة ثنتي عشر ركعة بنى هللا له بيت في قال رسول هللا  -۱
 الجنة )؟

.............................................................................................. 
 ............. بثالث عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : أوصاني خليلي -۲

 و  منها وأن أوتر قبل أن أنام )
...................................................................................................

........................................................................................... 
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 كملي الجدول التالي :أ: سابع  السؤال ال

 الراتبة البعدية الصالة المفروضة الراتبة القبلية
  الفجر 
  الظهر 
  العصر 
  المغرب 
  العشاء 
 

 
 الحمد ل الذي أتم بفضله ونعمته الصالحات

 مبدعات بالتوفيق يا

☺☺☺ 


