
 

 معلم المادة: عبدهللا الصاعدي.

 

اسم الطالب 

:....................................................

....... 

الخامس   

 البتدائي

 اختبار

الفصل الدراسي 

 األول
 

 
 

 المادة : 

 الحديث
5/ 

 السؤال األول / اختر اإلجابة الصحيحة :

  

 بـ.....................درجة الفردأفضل من صالة  اجلماعةصالة  (1
 ني وعشرينتاثن د~  ينعشر  أربع ج~  ثالث وعشرين ب~  سبع وعشرين ~ا~ 

 حكم صالة اجلماعة (2
 واجب د~  ركن ج~  جائز ب~  مستحب ا~ 

 أقل اجلماعة (3
 اثنني  د~  سبعة ج~  مخسة  ب~  أربعة ا~ 

 تدرك صالة اجلماعة بـ (4
 الركوع  د~  اجللسة بني السجدتني  ج~  السجود  ب~  التشهد األخري  ا~ 

 افظة على صالة اجلماعة ما عداكل ما ذُِكر من األسباب املعينة على احمل (5
 اللعب أثناء األذان  د~  امتثال امر هللا عز وجل  ج~  اعتقاد وجوهبا ب~  تذكر األجر والثواب ا~ 

 كل ما ذُِكر من األسباب اليت تقلل من الوقوع يف سجود السهو ما عدا (6
 عدم السكينة يف الصالة  د~  تدبر اآلايت  ج~  االستعداد املبكر ~ ب~  استحضار خشية هللا  ا~ 

 األعذار اليت تبيح ترك صالة اجلمعة واجلماعةعدد  (7
 سبعة أعذار  د~  تسعة أعذار  ج~  أربعة أعذار  ب~  ستة أعذار  ا~ 

 لرتك صالة اجلمعة واجلماعة ما عدا ةكل ما ذُِكر ال يعترب من األعذار املبيح (8
 مدافعة البول أو الغائط  د~  اإلنشغال ابلضيوف  ج~  اللعب  ب~  السهر  ا~ 

 حكم سجود السهو  (9
 فرض  د~  واجب  ج~  ركن  ب~  سنة  ا~ 

 حكم الذهاب إىل املسجد ابلروائح الكريهة (10
 واجب د~  الجيوز ج~  سنة  ب~  جائز ا~ 



 

 معلم المادة: عبدهللا الصاعدي.

 

اسم الطالب 

:....................................................

....... 

الخامس   

 البتدائي

 اختبار

الفصل الدراسي 

 األول
 

 
 

 المادة : 

 الحديث
5/ 

 :السؤال الثاني / أجب عن األسئلة التالية

 _ عرف سجود السهو ؟1

 

 

 ؟  من أسباب سجود السهو الزيادة . مثل لذلك _2

. 

 

 _ ما الصلوات التي ال يجوز قصرها ؟ 3 

 

 

 يقصر الصالة ؟ _ ماذا يجب على المقيم إذا صلى خلف مسافر   4

 

 

 

 ما هو أول ما يحاسب عليه اإلنسان ؟_ 5

 

 

 

 ؟ أمور تساعدك على الخشوع في الصالة ثالث ذكر_ ا 6

 


