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  ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة 

 درجة ( 57.0) كل فقرة     وظللها يف املكان املناسب: السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي:
 

  .......حؽم صالة الجؿعة -1     

 سـة ممكد د  جائزة ج  واجبة ب  سـة أ

 : أي من األصـاف التالقة ال تجب عؾقه صالة الجؿاعة-2     

 البائع والؿشتري د  الؿسافر ج  الؿستوصن يف بؾده ب  العامل أثـاء عؿؾه أ

  :أقل الجؿاعة التي تصح بفا صالة الجؿعة -3      

 خؿسون د  ستون ج  أربعة ب  ثالثة أ

  ....سورتيمن السـة أن يؼرأ اإلمام يف صالة الجؿعة -4     

 الؽافرون والػؾؼ د  السجدة واإلكسان ج  الجؿعة والؿـافؼون ب  الػؾؼ والـاس أ

  ...من مستحبات يوم الجؿعة قراءة سورة:-5      

 يس د  الؽرسي ج        اإلخالص  ب  الؽفػ أ

 : لؾؿسؾؿقن عقدان هم-6      

 :.اختر مؿا يؾي مظفرا سقئا يف العقد-7        

 ::حؽم صالة العقد لؾرجال-  8     

 مؽروهة د  فرض عقن ج  .سـة ممكدة ب  .فرض كػاية أ

         

 السـة واألمرأس  د  الػطر و األضحى ج  األ ضحى وعرفة  ب  الػطر  و   األم أ

 كثرة الزيارات  د  .األلبسة الضقؼة ج  .الؾعب والؾفو والؿرح ب  الؾبس الحسن والتطقب  أ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  :عدد ركعات صالة العقد -9 

 سبع ركعات د  أربع ركعات ج  ركعتان ب  ركعة واحدة أ

 اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر ال إله إال اهلل واهلل أكبر اهلل أكبر وهلل الحؿد., صػة : -11       

 تؽبقر الؽسوف د  تؽبقر األذان  ج  تؽبقر الجـازة ب  تؽبقر العقد أ

 : ..... وقت التؽبقر يف عقد األضحى من دخول شفر ذي الحجة حتى عصر -11        

 تخويػ الـاس لقرجعوا إلى ربفم بالتوبة الصادقة الـصوح  هي الحؽؿة  من: :– 12      

 خؾؼ الـاس   د  صالة الجـازة ج  صالة اإلستسؼاء ب  صالة الؽسوف أ

 صالة الؽسوف : - 13       

 .واجبة د  .فرض عقن ج  .مؽروهة ب  .سـة ممكدة أ

  - :صػة صالة الؽسوف 14       

أربع ركعات يف      أ

 انكل ركعة ركوع

ركعتان يف كل ركعة  ب 

 .سجدتان و ركوع

ركعتان يف كل ركعة ركوعان  ج 

 .وسجدتان

أربع ركعات يف كل ركعة  د 

 .ركوعان وسجدتان

 :الؿقزة األبرز التي تتؿقز بفا صالة الؽسوف عن غقرها من الصؾوات هي - 15     

م صول الؼقا أ

 .والؼراءة

أن يف كل ركعة  ب 

 .ركوعقن

 قصر الؼقام وقصر الؼراءة د  .صول الركوع ج 

  - ..........: تجوز زيارة الؼبور لـ16        

 الـساء واألصػال فؼط د  .اوالـساء جؿقع  الرجال  ج  .الـساء دون الرجال ب  ءالـسا الرجال دون أ

 :يؼػ اإلمام عـد الصالة عؾى الؿرأة الؿقتة عـد  -17      

 الجـب د  الؼدمقن ج  الوسط ب  الرأس أ

 :حؽم صالة العقد لؾـساء - 18      

 مؽروهة د  .فرض عقن ج  .فرض كػاية ب  .سـة أ

  :صالة العقد يف الركعة األولىعدد تؽبقرات  - 19      

 تؽبقرات  ستة د  تؽبقرات أربع  ج  تؽبقراتخؿسة  ب  تؽبقرات عشرة  أ

 :حؽم صالة الجـازة  - 21     

 سـة ممكدة د  واجب ج  فرض كػاية ب  فرض عقن أ

 

 

 

 القوم الثالث عشر  د  القوم الثاين عشر  ج  الحادي عشر القوم  ب   يوم العقد أ
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           الخاصئة فقؿا يؾي: ( أمام العبارة( أمام العبارة الصحقحة , وعالمة )السمال الثاين:ضع عالمة )

 درجة ( 1.75كل فؼرة )                                                                                                                                                                                                                                 

 

  م

 العبارة

 الصحيحت العببرة -أ

  ص

 الخبطئت العببرة-ة
 خ

  ص تجب صالة الجؿعة عؾى كل مسؾم ذكر بالغ عاقل 21

 خ  تجب صالة الجؿعة عؾى كل مسؾؿة 22

 خ  تجب صالة الجؿعة عؾى الؿسافر 23

  ص من أسباب تلخر بعض الـاس عن الحضور لصالة الجؿعة : السفر 24

 خ  معـى االستقطان التـؼل الدائم 25

  ص تانمن شروط صحة صالة الجؿعة أن يسبؼفا خطب 26

ا 27  خ                        يصح أن يصؾى الؿسؾم الجؿعة مـػرد 

 خ                         .من السـة عدم الجفر بالؼراءة يف صالة الجؿعة 28

  ص يتم الـداء لصالة الؽسوف بؼول الؿمذن الصالة جامعة  29

  ص من الصالة الؿشروعة عـد احتباس الؿطر صالة االستسؼاء 31

 خ  تجب صالة الجؿعة عؾى الؿجـون  31

  ص الؽسوف جؿاعةأن يصؾى الؿسؾم  سني 32
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  )كل فؼرة مؼالقة بـصػ درجة(    أجب عن مايؾي: السمال الثالث : 
 

                         

 اذكر أربعة من الحؼوق الواجبة لؾؿقت: _أ

          ............................. تغسقؾه.................  .1

                        .............................تؽػقـه..................  .2

 ................................دفـه ................   .3

 ............................الصالة عؾقه..............  .4

 اذكر اثـقن من مستحبات يوم العقد:  _ب

 ..................................   التطقب................. .1

 ...................لبس الجديد من الثقاب................ .2

 

 )كل فؼرة مؼالقة بـصػ درجة(    أجب عن مايؾي: :  الرابع السمال 

 

 اذكر أربعة شروط لصحة صالة الجؿعة: – أ

 .........................       دخول الوقت................ .1

   ..........................حضور الجؿاعة............  .2

  ...........................االستقطان.................  .3

   .......................وأن يسبؼفا خطبتان............  .4

 

 

 اذكر عبادتقن من العبادات التي تشرع عـد حدوث الؽسوف: _ب

 ..................................   الصالة .................-أ

 .................................الصدقةب................. 

 

 دتؿت األسئؾة.... مع تؿـقاتي لؽم بالتوفقؼ والسدا                                           
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