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  ولدي الطالب وفقك اهلل استعن باهلل ثم ابدأ اإلجابة 

 درجة ( 57.0كل فقرة )     وظللها في المكان المناسب: السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي:

 :ؿؽروهات الصالةل التعريف الؿـاسب ــ  1

 أ
ما تـؼض أجر الؿصؾي 

  وال تبطل صالته
 د  ما تبطل الصالة ج  يعاقب فاعلها وتبطل صالته ب 

يثاب فاعؾفا وال يعاقب 

 تاركفا

 :أن يؽونمؿا يسن لؾؿمذن  –2

 الؿصؾي يف الركوع يضع يده عؾى :  –3

 صدره د  فخذيه ج  ركبتقه ب  بعضفؿا أ

 ثر الصالة يف الحقاة :أ  – 4

 ضقاع الوقت د  التعب والؿشؼة ج  اكؼطاع الرزق ب  الراحة والسعادة أ

 معـى ) اهلل أكبر ( :  – 5

 أعظم من كل شيء د  الدعاء يف الصالة ج  ال أكشغل يف الصالة ب  الخشوع يف الصالة أ

 يسن لؾؿمذن إذا قال ) حي عؾى الصالة ( : -6

 يؾتػت يؿقـًا وشؿاالا  د  بسم اهلل ج  الحول وال قوة إال باهلل ب  أن يخشع أ

 من السـن : (تؽبقرة اإلحرام)  – 7

 يممر الطػل بلداء الصالة وهو يف سن :  -8

 حافظًا لؾؼرآن د  قائؿًا ج  عالؿًا ب  حاديث الـبويةحافظًا لأل أ

 الؿعـوية د  الػعؾقة ج  الوجداكقة ب  الحسقة أ

 الحادية عشر د  الخامسة ج  العاشرة ب  السابعة أ

1
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ات
درج
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 )الصالة خقر من الـوم ( تزاد يف صالة الػجر الن :ـــ   9

 أ
صالة الػجر ثؼقؾة عؾى 

 الؿـافؼقن
 ج  صالته الػجر بداية يوم جديد ب 

الغالب عؾى الـاس الـوم 

 يف هذا الوقت الـوم
 وقتفا لؾقالا  د 

 معـى ) ال إله إال اهلل (:  – 11

 ال مالك إال اهلل د  ال مدبر إال اهلل ج  ال خالق إال اهلل ب  ال معبود بحق إال اهلل أ

 معـى ) السؽقـة ( :  – 11

 الشجاعة د  الؿشي بفدوء ج  حسن الفقئة ب  الؿشي بسرعة أ

 الصالة هي الركن :  – 12

 الثاين د  الخامس ج  الرابع ب  األول أ

 :حؽم األذان   – 13

 واجب د  فرض كػاية ج  سـة ب  فرض عقن أ

 :األذان هو  – 14

 أ
اإلعالم بدخول وقت 

 الصالة
 ج  أقول وأفعال مخصوصة ب 

اإلعالم بدخول وقت 

 صالة الجؿعة
 د 

اإلعالم بالؼقام لؾصالة 

 الؿػروضة

 من آداب الخروج إلى الصالة :   – 15

 الخروج بعد التسؾقم د  بعد الركعة الثاكقة الخروج  ج  الخروج مبؽراا  ب  الخروج مسرعًا أ

 الصؾوات التي ال يشرع لفا اإلقامة : -16

 العبد يوم الؼقامة :به أول ما يحاسب ــ   17

 زكاته د  صدقته ج  صقامه ب  صالته أ

 رسول اهلل (: من آثار معـى )أشفد أن محؿداا  – 18

 معـى )حي عؾى الصالة (:  – 19

 الػالح يف الدكقا  د  اإلقبال عؾى الؿساجد ج  الػالح يف الدكقا واآلخرة ب  السعادة أ

 عدد جؿل اإلقامة :  – 21

 حدى عشرإ د  خؿسة عشر ج  سبعة عشر ب  ثالثة عشر أ

 الؽسوف د  الظفر ج  الؿغرب ب  الػجر أ

 العؿل ألجل اهلل د  خرالصالة يف وقت آ ج  عبادة اهلل ب  صاعته واالقتداء به أ



 

 
 

 

  ( أمام العبارة الخاصئة فقؿا يؾي:( أمام العبارة الصحقحة , وعالمة )السمال الثاين:ضع عالمة )

            درجة ( 57.0) كل فقرة                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                           

 

 العبارة الصحقحة-ا العبارة م

 ص

 العبارة الخاصئة-ب

 خ

 х  مشروعةالصالة تشتؿل عؾى أقوال فؼط  21

  √ أقرأ بعد كل فريضة )آية الؽرسي( 22

 х  االعتدال يف السجود: من أركان الصالة 23

 х  قول: )سبحان ربي العظقم(: من أركان الصالة 24

  √ ما يؿؽن فعؾه عـد آكتظار الصالة: قراءة الؼرآن الؽريم  25

  √ خقر صػوف الرجال يف الصالة الصف األول 26

  √ عؾى الصالة: سبب لدخول الجـة والبعد عن الـارالؿحافظة  27

  √ من الطرق الصحقحة لؿعرفة الؼبؾة: محارب الؿساجد 28

 х  دعاء االستػتاح: )ربي اغػر لي وارحؿـي( 29

  √ يؼول الؿسؾم يف ركوعه: )سبحان ربي العظقم( 31

  √ )الركن(: ال يسؼط يف الصالة, ويجب اإلتقان به 31

  √ )االفتراش(: يؽون يف الجؾسة بقن السجدتقن والتشفد األول 32
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  (بـصف درجة مؼالقة )كل فؼرة    :أجب عن مايؾي السمال الثالث : 

 ذكر أربعة من أركان الصالة  :    ا _33

  تؽبقرة االحرام  -أ

 قرأة الػاتحة  -ب

   الركوع  -ج

 الرفع من الركوع  -د  

 

 من مؽروهات الصالة : اربعةاذكر  _34

    االلتػات لغقر حاجة -أ

 تغؿقض العقـقن -ب 

     فرقعة االصابع-ج

 البول أو الغائطالة حال مدافعة صال -د 

 

 اذكر أربعة أعضاء من األعضاء السبعة لؾسجود: –35

 الجبفة-أ

 االكف -ب

 القدين -ج

 الركبتقن –د 

 

 

 تؿت األسئؾة.... مع تؿـقاتي لؽم بالتوفقق والسداد
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 أسئلة اختبار
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     الخامس المادة: الفقه رقم الجلوس:

     السادس الزمن :ساعة ونصف    اليوم والتاريخ

ا الدرجة الكلية   رقم 
 

 كتابة

 

 
 درجةثالثون 

   المجموع  
  

03 

  

 4من  1صفحة 
 

 

 

  ولدي الطالب وفقك اهلل استعن باهلل ثم ابدأ اإلجابة 

 (درجة 57.0كل فؼرة )  وظللها في المكان المناسب: السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي:

قن إذا َلبِسُفؿا عؾى:كان الـبي  صؾى  ــ  1                           اهلل عؾقه  وسؾم  يؿسح عؾى الُخػَّ

 سػر د  كوم ج  جـابة ة  صفارة أ

 كان الـبي  صؾى اهلل عؾقه  وسؾم  يـفى أصحابه عن اإلسراف يف الؿاء وإن كان ذلك يف:  –2

 رسول اهلل صؾى اهلل عؾقه وسؾم: ال يزال الـاُس بخقرٍ ما عّجؾوا 777777: قال  –3

 العشاء د  الّسحور ج  الػطر ة  الػجر أ

 حقن أتوضل البد أن 77777777777 الوضوء:  – 4

 اقتصر يف د  ُأكثر ج  أسبغ ة  ُ صقل أ

             كان الرسول صؾى اهلل عؾقه وسؾم إذا أصابه هم أو حزن توجه إلى 77777777:  – 5

 الصوم د  الصالة ج  الحج ة  الزكاة أ

 السـن الرواتب لصالة الػجر: -6

 أربع ركعات د  ركعتان ج  ثالثة ركعات ة  ركعة واحدة أ

 إذا قدم الـبي  صؾى اهلل عؾقه وسؾم من سػر فنن  أول ما يؼوم به:  – 7

 الّدرن هو :  -8

 

 الحرب د  السباحة ج  الزراطة ة  الوضوء أ

 الصالة يف مسجده د  الذهاب لؾسوق ج  زيارة جقراكه ة  دخول بقته أ

 الوسخ د   الؾباس ج  الؿاء    ة  الـظافة   أ
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 4من  2صفحة 
 

 عت عؾقه الشؿس يوم:ر يوم طؾخق -9

 قدم الـبي  صؾى اهلل عؾقه  وسؾم  الؿديـة بدأ ببـاء: حقن  -05

 سوقه د  مؽان اجتؿاطه ج  بقته ة   مسجده أ

 التحدث يوم الجؿعة أثـاء الخطبة حؽؿه:  – 11

 واجب د  مؽروه ج  مباح ة  محرم أ

 االغتسال هو:  – 12

 غسل القدين فؼط د  غسل الوجه  فؼط ج  االستحؿام ة  الوضوء أ

 صالة الجؿعة أكفا تؽػر خطايا: فضل  – 13

 سـة د   أسبوع ج  يوم ة  شفر أ

 أكؿل الحديث الـبوي التالي: )اليغتسل رجل يوم الجؿعه ما استطاع من طفر ويدهن من دهن أو يؿس من طقب77777(    – 14

 جقراكه    د  بقته ج  سوقه ة  متجره أ

 لؾعقدين  ويوم الجؿعة  فؿا هي الُجبّة:كان لؾـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم ُجبة يؾبسفا    – 15

 كوع من الثقاب د  كوع من األكل ج  كوع من الطقب ة  كوع من الـعال أ

 عدد أعقاد الؿسؾؿقن: -16

 الحسـة بـ7777777777 أمثالفا:ــ   17

 بلربعقن د  بخؿسة ج  بعشرين ة   بعشرة أ

 كاكت أم الؿممـقن عائشة مشفورة بــ77777777 – 18

 فضل أكواع الذكر الؼولقة التي كان الـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم يداوم عؾقفا:أ  – 19

 اإلستغػار د  التسبقح ج   قراءة الؼرآن ة  التؽبقر أ

 الحـظؾة: كبات يؿتد عؾى األرض ُيضرب الؿثل:  – 22

 بطوله د  بريحه العطر ج  بؿرارته ة  بحالوته أ

 
 

 

 السبت د  الخؿقس ج  األحد ة   الجؿعة أ

  طقدان د  ثالثة أطقاد ج  أربعة أطقاد ة  طقد واحد أ

 كثرة الولد د  بالسػر ج  كثرة الؿال ة   بالحػظ والذكاء أ



 

 4من  3صفحة 
 

                                              

           :( أيبو انعجبرح انخبطئخ فيًب يهي( أيبو انعجبرح انصحيحخ , وعاليخ )انسؤال انثبني:ضع عاليخ )
                                                                                                                                                                                                                                                                               

 درجخ ( 2775) كم فقرح                                                                                                           
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و
 

 انعجبرح

 الصحقحة العبارة -أ

 ص 

 الخاطئة العبارة -ب

 خ

  () .تػضقل الؿممن الذي يؼرأن الؼرآن طؾى غقره 21

 ()                                          تجوز مشاركة الؿشركقن يف أطقادهم.                                                                                              22

  ()                                   جواز الؾفو والؾعب يوم العقد إذا كان يف مباح.                                                                                  23

24 

الرفق بلصحاب هبقؿة األكعام فال يلخذ يف الزكاة أحسَن مواشقفم، بل 

 .من أوسطفا
()  

 ()  .الؿؽتوبة: هي صالة الـافؾةالصالة  25

  ()                                    الّسحور: هو تـاول شيٍء من الطعام قبل الػجر.                                                                                   26

  () .التقسقر  من مظاهر الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم يف  الحج 27

28 

العؿل الدائم هو الذي يستؿر طؾقه صاحبه فرتة من الزمن ثم يـؼطع 

 طـه.                                                                                
 () 

 ()                                  السرطة يف قراءة الؼرآن مؿا يعقن طؾى الخشوع والتدبر.                                                                           29

  ()                                الؿممن الذي ال يؼرأ الؼرآن يشبه التؿرة ال ريح لفا وصعؿفا حؾٌو.                                                       32

 ()                                الؿراد بذكر اهلل طؾى كل أحقاكه أي: بعد الصؾوات فؼط.                                                                       31

  ()                                             الذكر الُؿطَؾق: يؽون يف كل وقت وحال ومؽان، مثل: التسبقح.                                           32
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 4من  4صفحة 
 

                                                                                                                              )كم فقرح يقبنيه ثنصف درجه(                           : أجت عن يبيهي:    انسؤال انثبنث

 من سـن العقد: أربعةعدد  -أ  

 7الصالة إلى لخروجا قبل االغتسال -1 

                                                                                                   .التؽبقر يوم العقد -2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .التفـئة -3

                                                                                                              .ألكل قبل الخروج إلى الصالةا -4

                                                                                                            
                                                                                                                                                من هدي الـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم يف الزكاة: اثـقنأذكر  -ة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .الزكاة بلمر االهتؿام -1

                                     .الرفق بلصحاب هبقؿة األكعام  -2

 

 

 )كم فقرح يقبنيخ ثنصف درجخ(                         أجت عن يبيهي: :  انراثع انسؤال   

                                                                                                                                                      من فوائد الصقام الصحقة:أربعة د عّد  - أ

                                                                                                                                                                                                           .يؼي من األورام  -1

                                                                                                .حؿي من السؽري - 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 يخؾص الجسم من السؿوم. -3

                                                                                                                                                                                                 .من حدوث جؾطات الؿخ والؼؾب ؼؾلي - 4

 

                                                                                                                                                                   من مظاهر الـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم يف الحج: اثـقناذكر   -ة

                                                                                                         .إضفار التوحقد -1

                                                                                                                                                   .ومخالػة الؿشركقن -طؾقة السالم  -إحقاء سـة أبي األكبقاء إبراهقم  -2

                                                                                                                                                   
                    

 

                                                                                                                                  
 7تًت األسئهخ7777 يع تًنيبتي نكى ثبنتوفيق وانسذاد
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 أسئلة اختبار

 األول الدور: األولالفصل الدراسي 
 هـ1441للعام الدراسي: 
 

رقم 
 السؤال

اسم  الدرجة المستحقة
 ةالمصحح

 ةاسم المراجع
 كتابة   رقما  

     األول

     الثانً

     الثالث

     الرابع االبتدائي اخلامسالصف: ..........................................................................................:ةاسم الطالب

   الخامس الفقهاملادة:  رقم اجللوس:
  

   السادس الزمن :ساعة ونصف /   /   والتاريخاليوم 
  

 رقًما الدرجة الكلية 
 

 كتابة

 

 
 درجة ثالثون

   المجموع  

  

00 

  

 4من  1صفحة 
 

 

  اإلجابة  ئيهلل مث ابد اينيوفقك هللا استع ةالطالب ابنيت

 

 درجة ( 57.0كل فقرة )     فا يف الؿؽان الؿـاسب:قوضؾؾ :اإلجابة الصحقحة مؿا يؾل يرا: اختالسمال األول

 

 قتادة السؾؿل رضل اهلل طـف أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: )) إذا دخؾ أحدكؿ الؿسجدطـ أبل ــ  1

 فؾقركع ركعتقـ قبؾ أن يجؾس (( يف الحديث داللة الحث طؾك....  

قول دعاء الدخول إىل  ب  قول دعاء اخلروج من املسجد أ
 املسجد

 فضل انتظار الصالة د  آداء حتية املسجد  ج 

 لؾصؾقات الخؿس... واإلقامة حؽؿ األذان –2

 لؿـ سؿع الؿمذن أن يؼقل مثؾ مايؼقل الؿمذن إال يف لػظ.... يسـ  –3

 أشهد أن دمحما رسول هللا د  أشهد أن ال إله إال هللا ج  حي على الصالة ب  هللا أكرب، هللا أكرب أ
 ....تستحب يف األذان، ويثاب فاطؾفا وال يبطؾ األذان بتركفا  – 4

 سنن األذان د  شروط األذان ج  آداب المؤذن ب  شروط المؤذن أ

 يسـ لؾؿمذن أن يؾتػت يؿقـا وشؿاال طـد ققلف:  – 5

 أشهد أن دمحما رسول هللا د  حي على الصالة ج  أشهد أن ال إله إال هللا ب  هللا أكرب، هللا أكرب أ

 مؿا يسـ لؾؿمذن فعؾف يف أثـاء األذان أن يؽقن.... -6

 صويال د  ذكرا ج  عاقال ب  متطهرا أ

 الجؿؾة الرابعة مـ جؿؾ األذان: ) حل طؾك الصالة ( ومعـاها....  – 7

 فرض عني على النساء د  فرض عني على الرجال ج  فرض كفاية على النساء ب  فرض كفاية على الرجال أ

 الصالة يتحقق هبا الفالح د  دينالعماد أن الصالة  ج  على الصالة اإلقبال ب  أن الصالة حواة أ
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 4من  2صفحة 
 

 م:  

 معـك ققلف: ) ال إلف إال اهلل ( أي أكف.... -8

 مـ أمثؾة الصؾقات التل يشرع لفا اإلقامة....ـــ  9

 صالة الوتر د  صالة الجنازة ج  صالة االستسقاء ب  صالة الفجر أ

 الحرص طؾك ققل الدطاء : )) الؾفؿ افتح لل أبقاب رحؿتؽ (( طـد...  – 11

 الخروج من المسجد د  الدخول إلى المسجد ج  الخروج من المنزل ب  الدخول إلى المنزل أ

 أول ما يحاسب بف العبد يقم الؼقامة:  – 11

 الحج د  الصوم ج  الزكاة ب  الصالة أ

 الصالة هل الركـ....مـ أركان اإلسالم.  – 12

 الرابع د  الثالث ج  الثاين ب  األول أ

 فرضت الصالة يف السؿاء.....لقؾة اإلسراء والؿعراج.  – 13

 السابعة د  السادسة ج  الخامسة ب  الرابعة أ

 يممر الطػؾ بلداء الصالة إذا بؾغ مـ طؿره....  – 14

 العاشرة د  التاسعة ج  السابعة ب  السادسة أ

 مـ ســ الؼقام يف الصالة الـظر إلك....   – 15

 والوسار الومون د  موضع السجود ج  الصف الذي أمامه ب  السماء أ

 يضع الؿصؾل يف الركقع يديف طؾك.... -16

 أققل يف السجقد...ــ   17

 سبحان ربي األعلى د  سبحان ربي العظوم ج  ربنا ولك الحمد ب  رب اغفر لي أ

 مـ ســ الصالة الؼقلقة: – 18

 تغؿقض العقـقـ لغقر حاجة، مـ....  – 19

 شروط الصالة د  مبطالت الصالة ج  مكروهات الصالة ب  سنن الصالة أ

 تؽبقرة اإلحرام....  – 21

 ال معبود بحق إال اهلل د  ال محوي إال اهلل ج  ال خالق إال اهلل  ب  ال رازق إال اهلل أ

 بطنه د  فخذيه ج  ركبتوه ب  ساقوه أ

 وضع الودين على الصدر د  االفرتاش ج  التورك ب  دعاء االستفتاح أ

 سنة د  ركن ج  واجب ب  مكروه أ

 0   أ (1
ات

درج
 



 

 4من  3صفحة 
 

 م

 

 

            ( أمام العبارة الخاصئة فقؿا يؾل:( أمام العبارة الصحقحة ، وطالمة )السمال الثاين:ضع طالمة )

 درجة ( 1.75) كؾ فؼرة                                                                                                                                                                                                                                 

 

العبارة              -أ العبارة م

 الصحٌحة

 ص

 العبارة-ب

 خاطئةال

 خ

 خطأ  من جلس ٌنتظر الصالة فإن الناس ٌصلون علٌه. 21
  حص خٌر صفوف الرجال أولها. 22
 طأخ  ( جملة.61عدد جمل األذان ) 23
  صح ٌستحب أن ٌكثر المصلً الدعاء فً السجود 24
 خطأ  ٌقول المأموم عند الرفع من الركوع، رب اغفر لً  25
  صح السجود على األعضاء السبعة ومنها: أطراف القدمٌن 26

من سنن الصالة الفعلٌة ما زاد على قول )ربنا ولك  27
 الحمد(

 خطأ 

ٌستقبل المسلمون القبلة عند أداء الصالة وهً الكعبة  28
 المشرفة

  صح

 خطأ  ٌقرأ دعاء االستفتاح بعد قراءة سورة الفاتحة 29
 خطأ  صلواتالصلوات الجهرٌة أربع  31
  صح عقوبة تارك الصالة هً دخول النار 31
 خطأ  الواجب ال ٌسقط عمدا وال سهوا ومن تركه بطلت ركعته 32
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 4من  4صفحة 
 

 (بـصػ درجة مؼالقة )كؾ فؼرة    :طـ مايؾل قبلأج السمال الثالث : 

  

 األسباب الؿعقـة طؾك الخشقع يف الصالة أربع مـ -أ

 وتعظقؿف اهللحبة م  -1

 مبؽرا إلك الصالةالحضقر  -2

 إلك الصالة بسؽقـة ووقارالؿشل  -3

  الؿصؾلمايشغؾ  جـبت -4

 وضحل الػرق بقـ األذان واإلقامة -ب

  اإلطالم بدخقل وقت الصالة..األذان -1

 إلطالم بالؼقام إلك الصالةا..اإلقامة -2

 

 )كؾ فؼرة مؼالقة بـصػ درجة(    طـ مايؾل: قبلأج :  الرابع السمال 

 

 الصالة واجبة طؾك كؾ؟ -أ

 مسؾؿ-1

 بالغ-2

 طاقؾ-3

 أكثك أوذكر -4

 اثـقـ مـ آداب اكتظار الصالة يف الؿسجد -ب

   تحقة الؿسجددية لت -1

 لؼرآنا قراءة  -2

 

 

 

 تؿت األسئؾة.... مع تؿـقاتل لؽؿ بالتقفقؼ والسداد

 معؾؿة الؿادة / مالك العؿري
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