مادة  :الفقه
أجيبي مستعينة باهلل على األسئلة التالية .
السؤال األول  :اختاري اإلجابة الصحيحة ثم ظللي الحرف المناسب فيما يأتي :
 .1وردت آية الكرسي يف سورة :
أ

البقرة

الصف

ب

املائدة

ج

الكهف

د

 .2فضل آية الكرسي :
أ

ب

اطول آية في القرآن

تنجي صاحبها من عذاب
القبر

ج

أعظم آية في القرآن

د

أقصر آية في القرآن

 .3معىن كلمة ( ِسنَةٌ ) :
أ

ب

نوم

نعاس

ج

استيقاظ

د

يقظة

 .4يسن قراءة آية الكرسي:
أ

ب

عند االنتهاء من الـمجلس

عند الـخروج من الـمنزل

ج

عند دخول الـمسجد

د

بعد الصلوات الـمكتوبة

 ( .5اليتعبه حفظهما ) معىن قوله تعاىل :
أ

الـحي القيوم
ُّ

ب

هللا ال إله إال هو

ج

اليؤوده حفظهما

د

العلي العظيم
ُّ

األعمال بالنِّ يم ِ
ات ) أستنتج من احلديث شرطًا من شروط الصالة هو:
 .6قال النيب ( : إمَّنا
ُ
أ

الوضوء

اإلسالم

ب

ج

النية

العقل

د

ِِ
ني كِتَابًا م ْوقُوتًا ) ورد يف اآلية شرط من شروط الصالة ال تصح الصالة إال به هو:
 .7قال تعاىل  (:إِ من ال م
ص َالةَ َكانَ ْ
ت َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
أ

التمييز

دخول الوقت

ب

ج

استقبال القبلة

د

سرت العورة

 .8عند دخول ال مسجد أقدم رجلي اليمىن و أقول :
أ

(اللهم افتح يل أبواب رح متك)

(غفرانك)

ب

ج (اللهم إن ي أسألك من فضلك)

د

(رب ي اغفر ل ي)

( .9دخل سعد املسجد قبل إقامة الصالة ورأى صاحبه سليمان فدار بينهما حديث بصوت مرتفع أزعج املوجودين يف املسجد) اآلدب الذي جيب
على سعد وسليمان االلتزام به عند اجللوس يف املسجد هو :
أ

احلضور مبالبس نظيفة

ب قول دعاء دخول املسجد ج

اهلدوء يف املسجد

د

احملافظة على نظافة
املسجد

 .10قال الرسول  (:اليقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ ) يدل هذا ال حديث على:
أ

وجوب صالة ال جماعة

ب

أن الوضوء ليس شرطًا
لصحة الصالة

ج أن الوضوء شرطًا لصحة الصالة

د

مجيع اإلجابات صحيحة

 .11صالة اجلماعة أفضل من صالة الفرد ب :
أ

اثنني وعشرين درجة

ب

أربع وعشرين درجة

ج أربع وعشرين درجة

د

سبع وعشرين درجة

مادة  :الفقه
السؤال الثاني  :اكتبي حرف (ص) أمام اإلجابة الصحيحة ،وحرف(خ) أمام اإلجابة الخاطئة .
ص

السؤال
 .1من السلوكيات اخلاطئة البصق يف املسجد .
 . 2صلى حممد املغرب قبل غروب الشمس.
 .3تقع قبلة املسلمني يف مكة املكرمة .
 .4صالة ال جماعة واجبة على الرجال والنساء .
 .5وقت صالة الظهر من زوال الشمس إىل أن يصري ظل كل شيء مثله .
 .6من آداب دخول ال مسجد أن يصلي ال مسلم ركعتني إذا دخل قبل إقامة الصالة .
 .7من السلوكيات الصحيحة ف ي ال مسجد اللعب فيه .
 .8من ترك شرطًا من شروط الصالة فإن صالته صحيحة .

السؤال الثالث  :اختاري من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب) ثم اكتبي في نموذج اإلجابة فيما يلي:
(ا)

(ب)

الحرف الصحيح

 .1دعاء ال خروج من ال مسجد

(أ استقبال القبلة وسرت العورة .

 .2جتب صالة اجلماعة على

(ب) وضع ال مصاحف يف أماكنها ال مخصصة.

 .3من شروط الصالة

(ج) كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها .

 .4حد عورة ال مرأة يف الصالة

(د) (اللهم إن ي أسألك من فضلك)

 .5من السلوكيات الصحيحة ف ي ال مسجد

(ه) اصفرار الشمس

 .6ينتهي وقت صالة العصر عند

(و) الرجال

6يبدأ وقت صالة الظهر من

(ز) زوال الشمس

خ

مادة  :الفقه
السؤال الرابع  / :أكمل العبارات التالية بالكلمات الـمناسبة :
 /1للصالة تسعة شروط ال تصح إال هبا هي  :اإلسالم ،
 ،دخول الوقت ،
 /2قبلة ال مسلمني هي
 /3عورة الرجل يف الصالة من
 /4وقت صالة ال مغرب من
 /5يبدأ وقت صالة الفجر من
 /6إذا دخلت املسجد قبل الصالة أصلي

 ،سرت العورة ،

 ،التمييز ،

 ،النية .
.

وتقع ف ي

.

إىل
إىل أن يغيب
إىل

.
.

.

