اختبار الفترة االولى ملادة الفقه أول متوسط
إختاري اإلجابة الصحيحه من الخيارات التالية :
أ -سجدتني قبل التسليم أو بعده عند نسيان ركعه أو زياده في الصالة او شك في اي ركن
ب -سجود السهو

 -١صالة التراويح

ج -سجود التالوه

ب -متى يشرع سجود السهو
 -٢في اي وقت

 -١عند حدوث سببه من زياده ونقص

 -٣من بعد العشاء

ج -صلى عبدالرحمن صالة الفجر فنسي الركوع في الركعه الثانيه تبني السهو هنا
 -١زيادة ركن

 -٣شك في اركان الصالة

 -٢نقص ركن

د -من أنواع صالة التطوع
 -١السنن الرواتب

 -٣سجود السهو

 -٢صالة الظهر

هـ -عدد السنن الرواتب لصالة العصر
 ٢ -٢قبلية

 -١اليوجد لها سنن

 ٢ -٣بعديه

و -أقلها ركعه وأكثرها  ١١ركعه هي صالة
 -٢الوتر

 -١الضحى

 -٣الخسوف

ز -سميت بذلك ألن الناس كانوا يستريحون فيها بني كل أربع ركعات لطول الصالة
 -١التراويح

 -٣العشاء

 -٢الكسوف

ح -اذا إحتار االنسان في أمر ما فإنه يشرع له ان يصلي صالة
 -١الوتر

 -٢االستخاره

 -٣الضحى

ط -قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ):إذا دخل أحدكم املسجد فليركع ركعتني قبل أن يجلس ( دليل على
 -٢االستسقاء

 -١تحية املسجد

 -٣االستخارة

ي -حكم سجود التالوه
 -١واجب

 -٢سنة مؤكده

 -٣مكروه

ك -يترتب على انقطاع املطر
 -١حدوث جفاف

 -٢اتالف املحاصيل الزراعية

ل -ذهاب ضوء القمر أو بعضه في الليل معنى
 -١الكسوف

 -٢الخسوف

 -٣االستس

 -٣جميع ماسبق صحيح

بنك األسئلة الفصل الدراسي الثاني
الدوري األول
للعام الدراسي 1441هـ

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة
مدرسة البيان النموذجية

المادة
المرحلة
الصف
المعلمة

فقه  -من السهو إلى
صالة التطوع
المتوسطة
األول
معلمات الدين

السؤال األول
أ  -الفقرات من ( )0إلى ( )01اختاري البديل الصحيح:
1

2

3

4
5

6

7

8

سجود السهو يحدث عند:
(د) نسيان الدعاء في آخر
(ج) السهو في الصالة بزيادة
(ب) ترك بعض سنن الصالة
(أ) اتقان أعمال الصالة
الصالة
أو نقص
ُيستدل من قوله " :إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذ ّكروني" أن الحكمة من وقوع السهو من النبي  هي:
(د) وجوب سجود السهو
(ج) قهر للشيطان
(ب) فضل سجود السهو
(أ) الداللة على بشريته 
إذا سها المسلم في صالته بزيادة أو نقص أو شك فإنه:
(أ) يُكمل صالته وال شيء عليه (ب)يجب عليه أن يسجد للسهو

(ج)يُستحب له السجود للسهو

(د) يجب أن يعيد صالته

سهوا ولم تنتبه لذلك إال في آخر صالتها ،فإن حالة سهوها في صالتها هنا:
صلت هند صالة الفجر ثالث ركعات
ً
(أ) نقص ركن

(ج) شك في ركن

(ب) زيادة ركن

(د) زيادة واجب

أحد أسباب سجود السهو الثالثة حصول النقص ويكون بنقص:
(أ) واجب أو ركن

(ب) الواجب دون الركن

(ج) سنن الصالة

(د) الركن فقط

مثال السهو في األركان:
(ب) نسيان الجلسة بين
(أ) نسيان قول سبحان ربي
السجدتين
العظيم
رجل نسي أن يكبر تكبيرة اإلحرام فإنه:

(ج) نسيان قول سبحان ربي
األعلى

(د) نسيان قول ربي اغفر لي

(ج) يأتي بالركن ويكمل
(ب) ال يشرع له شيء
(أ) يعيد الصالة
الصالة
صلّت خديجة الفجر وقبل أن تسلّم تذكرت أنها نسيت أن تقرأ سورة الفاتحة في ركعتها األولى فإن محل سجودها للسهو يكون:
(د) يسجد فقط للسهو

(أ) قبل السالم

(ج) فور تذ ّكرها

(ب) حسبما تيّسر لها

(د) بعد السالم

شرع سجود السهو لحكم متعددة منها:
9
(أ) إكمال النقص في الصالة

(ج) زيادة األجر والثواب

(ب) تعظيم السجود

(د) إرضاء للشيطان

صالة التطوع على أنواع منها ما هو متعلّق بسبب مثل صالة:
11
(أ) السنن الرواتب

(ج) تحية المسجد

(ب) الضحى

(د) الوتر
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يدل قوله " :من قام رمضان إيما ًنا واحتسا ًبا غفر له ما تقدّم من ذنبه" على فضل صالة التراويح وأنها:
(ب) صدقة عن كل مفصل

(أ) سبب لمغفرة الذنوب

(ج) يُبنى لمصليها بيت بالجنة

(د) واجبة على المسلمين

دخل رجل المسجد وقد أقيمت الصالة وأراد أن يصلّي تحية المسجد فالصواب أن:
12
13

(ج) يصلّيها مع الفرض التالي

(د) يُصليها ثم يلحق باإلمام

(ج) آخر الليل

(د) بعد صالة العشاء مباشر

(أ) يصليها خفيفة
(ب) يبدأ بالفريضة و ُتجزئ
عنه بعد صالة العشاء إلى صالة الفجر:
الوقت المحدد لصالة الوتر ممتد من
(ب) قبل النوم

(أ) إذا انتصف الليل

ب -الفقرات من ( )0إلى ( )5زاوجي بين (األدلة) في العمود األول وبين (مدلوالتها) في العمود الثاني:
مدلوالتها

األدلة
( )0قال  " :صالة األوّ ابين حين ترمض الفصال "

(أ) ما يفعله من شك في صالته ولم يترجّ ح عنده أحد
الطرفين.

( )2قال " :إذا زاد الرجل أو نقص في صالته فليسجد سجدتين"

(ب) الحكمة من مشروعية التطوّ ع نيل محبّة هللا تعالى

( )1قال  " :وما يزال عبدي يتقرّ ب إل ّي بالنوافل حتى أحبّه"

(ج) وقت صالة الضحى حين ترتفع الشمس قدر رمح

( )0قال " :وإذا شك أحدكم في صالته فلم يدر كم صلّى ً
ثالثا أم أربعًا؟
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم"
( )5قال" :إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذ ّكروني"

(د) من سنن صالة االستسقاء الخروج لها بخشوع
وتواضع
(هـ) من أسباب وجوب سجود السهو الزيادة
والنقصان
(و) السهو من مقتضى الطبيعة البشرية

السؤال الثاني :السؤال المقالي
أ -عللي ما يأتي:
 - 1صالة الليل في التطوع أفضل من صالة النهار.
..................................................................................... ...................................................................
 - 2تسمية صالة التراويح بهذا االسم.
.........................................................................................................................................................
 -3يجوز لمن طاف وانتهى من طوافه بعد صالة العصر أن يصلي ركعتي الطواف.
........................................................................................................................................................ .
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ب -أجيبي عن كل مما يأت:
 -1حددي األوقات المنهي عن الصالة فيها( .اثنين فقط)
....................................... .............................................................................................................................
 -2قارني بين صالة الضحى وصالة الوتر من حيث عدد الركعات والحكم كما هو موضح في الجدول التالي:
المطلوب

صالة الوتر

صالة الضحى

عدد الركعات (أقلها – أكثرها)
حكمها

 -3وضحي الوقت المشروع للمسلم الذي يصلي فيه صالة االستخارة.
........................................................................................................................................ .....................
ج -املئي الفراغات التالية بما يناسبها من الكلمات:
 -1يشرع سجود السهو عند وجود سببه وهو الشك أو الزيادة أو.....................
 -2التطوع :ما يفعله المسلم من األمور المشروعة غير...........................
 -3عدد ركعات السنن الرواتب .................................ركعة
د -وضحي ما يشرع فعله في الحاالت التالية:
 -1صلت نهى صالة الظهر وشكت هل سجدت سجدتين أو سجدة واحدة.
............................................................ ................................................................................... ............................
 -2رجل نسي أن يكبر تكبيرة اإلحرام.
..........................................................................................................................................................................
هـ -استدلي على كالً مما يلي:
 -1فضل صالة السنن الرواتب ............................................................................................ ...............................
 -2فضل صالة الضحى .................................................................................................. .................................
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