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  ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة 

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

  .......حكم صالة الجمعة -1     

 سنة مًكد د  جائزة ج  واجبة ب  سنة أ

 : أي من األصناف التالوة ال تجب علوه صالة الجماعة-2     

 البائع والمشتري د  المسافر ج  المستوصن يف بلده ب  العامل أثناء عمله أ

  ::أقل الجماعة التي تصح بها صالة الجمعة -3      

 خمسون د  ستون ج  أربعة ب  ثالثة أ

  ....من السنة أن يقرأ اإلمام يف صالة الجمعة سورتي-4     

 الكافرون والفلؼ د  السجدة واإلىسان ج  الجمعة والمنافقون ب  الفلؼ والناس أ

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

 يس د  الكرسي ج        اإلخالص  ب  الكهػ أ

 : للمسلمون عودان هم-6      

 :.اختر مما يلي مظهرا سوئا يف العود-7        

 ::حكم صالة العود للرجال-  8     

 مكروهة د  فرض عون ج  .سنة مًكدة ب  .فرض كفاية أ

         

 رأس السنة واألم د  الفطر و األضحى ج  األ ضحى وعرفة  ب  الفطر  و   األم أ

 كثرة الزيارات  د  .األلبسة الضوقة ج  .اللعب واللهو والمرح ب  اللبس الحسن والتطوب  أ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  :عدد ركعات صالة العود -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 الحمد., صفة : -11       

 تكبور الكسوف د  تكبور األذان  ج  تكبور الجنازة ب  تكبور العود أ

 : ..... وقت التكبور يف عود األضحى من دخول شهر ذي الحجة حتى عصر -11        

 تخويػ الناس لورجعوا إلى ربهم بالتوبة الصادقة النصوح  هي الحكمة  من: :– 12      

 خلؼ الناس   د  صالة الجنازة ج  صالة اإلستسقاء ب  صالة الكسوف أ

 صالة الكسوف : - 13       

 .واجبة د  .فرض عون ج  .مكروهة ب  .سنة مًكدة أ

  - :صفة صالة الكسوف 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

 :الموزة األبرز التي تتموز بها صالة الكسوف عن غورها من الصلوات هي - 15     

م صول القوا أ

 .والقراءة

أن يف كل ركعة  ب 

 .ركوعون

 قصر القوام وقصر القراءة د  .صول الركوع ج 

  - ..........: تجوز زيارة القبور لـ16        

 النساء واألصفال فقط د  .اوالنساء جموع  الرجال  ج  .النساء دون الرجال ب  ءالنسا الرجال دون أ

 :يقػ اإلمام عند الصالة على المرأة الموتة عند  -17      

 الجنب د  القدمون ج  الوسط ب  الرأس أ

 :حكم صالة العود للنساء - 18      

 مكروهة د  .فرض عون ج  .فرض كفاية ب  .سنة أ

  :صالة العود يف الركعة األولىعدد تكبورات  - 19      

 تكبورات  ستة د  تكبورات أربع  ج  تكبوراتخمسة  ب  تكبورات عشرة  أ

 :حكم صالة الجنازة  - 21     

 سنة مًكدة د  واجب ج  فرض كفاية ب  فرض عون أ

 

 

 

 الووم الثالث عشر  د  الووم الثاين عشر  ج  الحادي عشر الووم  ب   يوم العود أ
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           الخاصئة فوما يلي: ( أمام العبارة( أمام العبارة الصحوحة , وعالمة )السًال الثاين:ضع عالمة )

 درجة ( 1.75كل فقرة )                                                                                                                                                                                                                                 

 

  م

 العبارة

 صحيحتال العببرة -أ

  ص

 خبطئتال العببرة-ة
 خ

   تجب صالة الجمعة على كل مسلم ذكر بالغ عاقل 21

   تجب صالة الجمعة على كل مسلمة 22

   تجب صالة الجمعة على المسافر 23

   من أسباب تيخر بعض الناس عن الحضور لصالة الجمعة : السهر 24

   معنى االستوطان التنقل الدائم 25

   تانمن شروط صحة صالة الجمعة أن يسبقها خطب 26

ا 27                          يصح أن يصلى المسلم الجمعة منفرد 

                          .من السنة عدم الجهر بالقراءة يف صالة الجمعة 28

   يتم النداء لصالة الكسوف بقول المًذن الصالة جامعة  29

   من الصالة المشروعة عند احتباس المطر صالة االستسقاء 31

   تجب صالة الجمعة على المجنون  31

   الكسوف جماعةأن يصلى المسلم  سني 32
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  (بنصػ درجة مقالوة )كل فقرة    :أجب عن مايلي السًال الثالث : 
 

                         

 اذكر أربعة من الحقوق الواجبة للموت: _أ

     ...................................................-أ

 ..................................................ب

 ..................................................  -ج

 ..................................................-د  

 

 ثنون من مستحبات يوم العود:اذكر ا  _ب

 ...................................................   -أ

 .....ب............................................. 

 

 )كل فقرة مقالوة بنصػ درجة(    أجب عن مايلي: :  الرابع السًال 

 

 اذكر أربعة شروط لصحة صالة الجمعة: – أ

     ..................................................-أ

 .....ب.............................................

 .................................................. -ج

 .................................................-د  

 

 اذكر عبادتون من العبادات التي تشرع عند حدوث الكسوف: _ب

 ...................................................   -أ

 .....ب............................................. 

 دوالسدا تمت األسئلة.... مع تمنواتي لكم بالتوفوؼ
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