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 الفصل الدراسي الثاني لدراسات اإلسالميةأسئلة مراجعة شاملة ملادة ا

 فقه والسلوك : الثانيًا

 صفة الصالة :  وحدة 

 :األولالسؤال   
 : ( أمام العبارات التالية( أو )ضعي عالمة )

 )    (                   من الطرق الصحيحة لمعرفة الصالة محاريب الصالة   -1

 )    (دعاء االستفتاح ) ربي اغفر لي وارحمني (   -2

 )   ( يقرأ دعاء االستفتاح بعد تكبيرة اإلحرام   -3

 )    (االستعاذه والبسملة تقرآن في الصلوات الجهرية   -4

 )    (يقول سمع هللا لمن حمده اإلمام فقط دون المأموم   -5

 )    ( يقول المسلم في ركوعه سبحان ربي العظيم  -6

 كثر المصلي  الدعاء في السجود )    (يستحب أن ي -7

 يقول المصلي ) ربنا ولك الحمد ،ملء السموات واألرض( في  الجلسة بين السجدتين  )    ( -8

 يقول المصلي في سجوده ) سبحان هللا العظيم(   )    ( -9

 يستحب الدعاء قبل التسليم من الصالة )   ( -10

 من صلى بخشوع حصل له زيادة باإليمان )    ( -11

 عة األولى في الصالة ليس فيها تشهد )  (الرك -12

 :الفراغات بما يناسبها  املئي

 دعاء االستفتاح ........................................................................... -1

 للركوع تعظيمين أحدهما قولي ........................................................   واآلخر فعلي -2

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

 يقول المصلي  بعد رفعه من ركوعه.................................................. -3

الدعاء بعد التشهد األخير هو ..........................................................  -4

............................................................................................. 
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 :  اربطي كل فقرة في العمود )أ( بما يناسبها في العمود)ب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب أ

 )   ( سبحان هللا األعلى أقول في الركوع-1

 )   ( سبحان هللا العظيم أقول بعد الرفع من الركوع -2

 )   ( هللا أكبر  أقول في السجود-3

 )   ( الحمد هلل اقول في الجلسة بين السجدتين -5

 )   ( رب اغفر لي وارحمني أقول في التشهد األول -6

 )   (ربنا ولك الحمد 

 )   ( التحيات هلل والصالة والسالم  
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 سنن الصالة  ومكروهاتها: وحدة 

 : ( أمام العبارات التالية( أو )/ ضعي عالمة )1س

 من السنن الفعلية في تكبيرة اإلحرام رفع اليدين ممدوتي األصابع)  ( -1

 من السنن القولية في القيام دعاء االستفتاح)    ( -2

 من السنن الفعلية في القيام النظر إلى موضع السجود )   ( -3

 من السنن القولية قراءة سورة الفاتحة  )    ( -4

 مرة واحدة فقط )    (من السنن في الصالة قول سبحان ربي العظيم  -5

 يسن في الصالة اإلكثار من الدعاء في السجود   )    ( -6

 من واجبات الصالة جلسة االفتراش في التشهد األول  )   ( -7

 االفتراش يكون في الجلسة بين السجدتين والتشهد األول )    ( -8

 سنة التورك تكون في الصالة الرباعية والثالثية فقط  )   ( -9

 )   (في التشهد األخير جلسة التورك تكون -10

 الركن في الصالة ال يسقط عمداً وال سهواً )    ( -11

 إذا نسي المصلي دعاء االستفتاح فصالته صحيحة  )    ( -12

 الركوع ال يسقط  في الصالة ويجب اإلتيان به  )   ( -13

 إذا نسي المصلي واجب من الواجبات في الصالة سقط عنه  ووجب عليه سجود السهو  )    ( -14

 في الصالة تبطل الصالة بتركها سهواً أو عمدأً )   (السنن  -15

 الواجب ال يسقط عمداً   )   ( -16

 يسن في التشهد األول االستعاذة من هللا من أربع )  ( -17

 يسن رفع اليدين ممدوتي األصابع في القيام للركعة الثالثة )  ( -18

 يسن رفع اليدين في أربع مواضع فقط )   ( -19

 مغرب دون الفجر )   (جلسة التورك يكون في صالة ال -20

 يكره في الصالة تغميض العينين دون الحاجة )  ( -21

 يكره العبث بالساعة أو اللبس في الصالة )  ( -22

 مدح هللا الخاشعين في صالتهم بالقرآن )   ( -23

 يكره كثرة الحركة في الصالة  )   ( -24

 يكره الصالة حال النعاس )  ( -25

 الوقوف بين يدي هللا )    (من األسباب المعينة على الخشوع استشعار  -26

 مما يعين على الخشوع في الصالة االنشغال أثناء انتظار الصالة بذكر هللا وقراءة القرآن  )   ( -27

 تكره صالة  اإلنسان بحضرة طعام يشتهيه )   (  -28

 مما يعين على الخشوع المشي إلى الصالة بسكينة ووقار)  (  -29



4 
 

 من خشع في صالته فقد أفلح وفاز )  ( -30

 منع الخشوع في الصالة التفكير بأمور الدنيا )   (مما ي -31

 مما يمنع الخشوع في الصالة عدم تدبر ما يقرؤه المصلي )  ( -32

 : لمايأتي/ اختاري اإلجابة الصحيحة 2س

1 
 : من السنن الفعلية  في الصالة التورك ، ويكون في 

 

 

 

 

 

 السجود)د(  السجدتينالجلسة بين )جـ( التشهد األخير)ب(  التشهد األول)أ( 

2 
 :من السنن القولية في القيام 

           الدعاء)د(   االستغفار)جـ(  دعاء االستفتاح)ب(   قراءة سورة الفاتحة)أ( 

3 

 من السنن في الصالة  :

النظر إلى موضع )أ( 

 السجود
 القيام)د( السجود)جـ(  النظر إلى السماء)ب( 

4 

 من السنن في الصالة :

)أ(قول سبحان ربي   

 األعلى مرة واحدة

)ب( قول سبحان ربي 

 األعلى ثالث مرات
 )ج( السجود 

)د( كل التكبيرات ماعدا 

 تكبيرة اإلحرام
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 الركن في الصالة مثل ) الركوع( :

ال يسقط عمداً و ال )ب(  يسقط عمداً وسهواً ) أ ( 

 سهواً 
 يسقط سهواً فقط )د( يسقط عمداً فقط)جـ( 
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 نسي المصلي سنة من السنن في الصالة  : إذا

)أ( صالته باطلة وليس 

 عليه ذنب

)ب(صالته صحيحة    

 وليس عليه ذنب

)جـ(صالته صحيحة   

 وعليه ذنب

)د( صالته باطلة وعليه 

 ذنب
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 إذا نسي المصلي واجب من الواجبات مثل )قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة(  :

)ب( صالته صحيحة   )أ(صالته باطلة

 وعليه سجود السهو 

)جـ( صالته صحيحة    

 وال يلزم اإلتيان بشيء

)د( صالته صحيحة 

 ويجب اإلتيان بالواجب 
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 من مكروهات الصالة :

)ب( تغميض العينين                 )أ(التورك

 لغير الحاجة
 ( الصالة في وقتها6) )ج( االفتراش
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 / صنفي األفعال التالية في الصالة إلى : )أركان ، واجبات ، سنن ، مكروهات ( 3س

 –وضع اليدين على الصدر  –التورك  –تغميض العينين لغير الحاجة 

قول )ربي اغفرلي (بين  –السجود  -تكبيرة اإلحرام –تكبيرة الركوع 

 افتراش الذراعين في السجود . –التشهد األخير  –السجدتين 

 مكروهات سنن واجبات أركان
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 يكره في الصالة : 

)أ(النظر إلى موضع 

 السجود
)ج( النظر إلى موضع  )ب(النظر إلى األعلى 

 القدمين 
 )د( الدعاء

10 
 حكم الصالة حال النعاس :

 )د(مستحب )د(مكروه )ب(واجب )أ(محرم  

11 

 :                         الخشوع على المعينة األسباب من

)أ(الذهاب إلى الصالة 

 ً  مسرعا

)ب( تدبر معاني ما     

 يقرؤه المصلي 
 )د( الصالة وقت الجوع  )ج( التفكر بأمور الدنيا
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 / عددي ثالث لكل مما يلي : 4س

 من سنن الصالة أ/ 

1-..................................................... 

2-............................................................ 

3-............................................................. 

 من مكروهات الصالة :ب/ 

1-.............................................................. 

2-.............................................................. 

3-............................................................... 

 

 ج/ مما يعين على الخشوع في الصالة :

1-.............................................................. 

2-............................................................... 

3-............................................................... 
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 صالة الجماعة : وحدة 

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

 ال فرق في األجر بين صالة الفرد وصالة الجماعة)       ( -1

 أقل الجماعة اثنان   )     ( -2

 بإدراك الركوع  مع اإلمام )     (تدرك الجماعة  -3

 تدرك الركعة بإدراك الركوع )      (  -4

 صالة الجماعة واجبة على الرجال والنساء في المسجد )    ( -5

 من فوائد صالة الجماعة إظهار عز المسلمين )   ( -6

 إذا أقيمت الصالة المفروضة فال يجوز االبتداء بالنافلة )   ( -7

 ي بسكينة ووقار )     ( يشرع  لمن دخل المسجد أن يمش -8

 من األسباب المعينة على المحافظة على صالة الجماعة تذكر ثواب الجماعة )    ( -9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : األقواس بين من الصحيحة اإلجابة اختاريالسؤال الثاني : 

 : حكم االبتداء بالنافلة إذا أقيمت الصالة  -1

 مستحب           -جائز                  ب -أ

 ال يجوز -محرم                د -ج 

 حكم صالة الجماعة : -2

 واجبة على النساء     -واجبة على الرجال       ب -أ

 مستحبة للنساء والرجال  -مستحبة للرجال         د-ج

 تدرك الجماعة بإدراك .................مع اإلمام : -3

 السجود  -الركوع                    ب-أ

 التشهد األخير  -التشهد األول            د-ج

 صالة الجماعة أفضل من صالة الفرد بــ.......... -4

 درجة 15 -ب  درجة              20-أ
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 درجة  27-درجة             د 30 -ج

 أقل الجماعة : -5

 ثالث  -اثنان                      ب-أ

 خمس -أربع                     د -ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أجيبي عما يلي ؤال الثالث : الس

حثنا رسول هللا  على صالة الجماعة لما فيها من الفضل وعظيم األجر ، فما أجر  -1

 صالة الرجل جماعة في المسجد عن صالته لوحده؟

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

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

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

 لدليل على وجوب صالة الجماعة في المسجد  ؟ما ا -2

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

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

)إذا أتيتم الصالة فعليكم بالسكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم  قال رسول هللا  -3

 فأتموا( على ماذا يدا هذا الحديث؟

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

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

)إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة( على ماذا يدل الحديث ؟ قال رسول هللا  -4

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  يناسبهابما الفراغات التالية  ملئياالسؤال الرابع : 

 أقل الجماعة ....................... -1

 تدرك الجماعة بإدراك....................مع اإلمامة . -2

 حكم صالة الجماعة ...............على .................. -3

 تفضل صالة الجماعة على صالة الفرد ....................درجة . -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



9 
 

 : : عددي ثالثة مما يلي   السؤال الخامس

 .األسباب المعينة على المحافظة على صالة الجماعة 

1-...................................................................... 

2-....................................................................... 

3-....................................................................... 

 سالم .فوائد صالة الجماعة ، وأهميتها في اإل 

1-...................................................................... 

2-...................................................................... 

3-...................................................................... 
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 وحدة سجود السهو                           

 

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

 حكم سجود السهو مستحب إذا حدث زيادة في الصالة )         ( -1

 من األسباب التي تقلل من وقوع السهو ، الخشوع في الصالة )      ( -2

 الصالة )      ( من أسباب سجود السهو الشك في -3

 يكون سجود السهو في آخر الصالة )       ( -4

 معنى السهو : النسيان     )         ( -5

 من أسباب سجود السهو الزيادة والنقص في الصالة )      ( -6

 أسباب سجود السهو اثنان الزيادة والنقص )        ( -7

 بين يدي هللا )   ( من األسباب التي تقلل من وقوع السهو في الصالة استحضار الوقوف -8

 يشرع سجود السهو عند ترك واجب من واجبات الصالة عمداً )       ( -9

 صلى يوسف صالة الظهر فنسي التشهد األول فالسهو هنا سببه النقص )      ( -10

 يقال في سجود السهو مثل ما يقال في سجود الصالة )       (  -11

 الصالة )       (يكون سجود السهو قبل التسليم إذا كان هناك نقص في  -12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي :: الثاني السؤال

 : الصالة في السهو من تقلل التي األسباب من -1

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

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

 : السهو سجود حكم-2

                                                          مستحب( ب)                          واجب( أ)

  محرم( د)                   مكروه( جـ)

 :  السهو سجود أسباب-3

                                                أسباب أربع( ب)                   أسباب ثالثة(أ)

  واحد سبب( د)                    أسباب خمس( ج)
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صلى صالح المغرب أربع ركعات سهواً ولم ينتبه إال في آخر صالته يكون سبب السهو -4

 :  هنا

                                                                              الشك( ب)                          النقص(أ)

  ال شيء مما سبق( د)                    الزيادة ( ج)

 :  يسجد المصلي سجدتان آخر صالته إذا حصل منه سهو بـــ-5

                                                                              نقصان سنة مؤكدة( ب)                    زيادة في سنة(أ) 

 زيادة سورة بعد الفاتحة.( د)             زيادة في ركعة  (ج)

 

 بيني الحكم في الحاالت التالية : السؤال الثالث : 

 صلى خالد صالة المغرب أربع ركعات :  -1

)أ(صالته صحيحة ويجب عليه سجود السهو                                                                 

)ب( صالته صحيحة وال شيء عليه                                                                

 )ت( صالته باطلة وعليه إعادة الصالة   

 ركعات  صلى عمر صالة العشاء ثالث-2

 صالته صحيحة ويجب عليه اإلتيان بالركعة وسجود السهو  (أ)

 صالته صحيحة ويجب عليه سجود السهو       (ب)

 صالته باطلة ويجب عليه إعادة الصالة                                             (ت)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  يلي عما أجيبيالسؤال الرابع:  

 عددي أسباب سجود السهو ؟ -أ

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

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

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

 وضحي صفة سجود السهو. -ب
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...............................................................................................................

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

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

 اذكري سببين من األسباب التي تقلل من وقوع السهو في الصالة -ج

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

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

 

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

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

 

 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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 تم بحمد هلل 

 نرجو لِك التوفيق والنجاح دوًما يا مبدعة 


	الفقه

