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 4من  1صفحة 
 

  م09/2019/ 01تاريخ اإلصدار :   0/1 رقم اإلصدار :       KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 

 

  اإلجابة  ئيهلل مث ابد اينيوفقك هللا استع ةالطالب ابنيت

 

 درجة ( 57.0كل فقرة )     فا يف الؿؽان الؿـاسب:قوضؾؾ :اإلجابة الصحقحة مؿا يؾل يرا: اختالسمال األول

 

 قتادة السؾؿل رضل اهلل طـف أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: )) إذا دخؾ أحدكؿ الؿسجدطـ أبل ــ  1

 فؾقركع ركعتقـ قبؾ أن يجؾس (( يف الحديث داللة الحث طؾك....  

قول دعاء الدخول إىل  ب  قول دعاء اخلروج من املسجد أ
 املسجد

 فضل انتظار الصالة د  آداء حتية املسجد  ج 

 لؾصؾقات الخؿس... واإلقامة حؽؿ األذان –2

 لؿـ سؿع الؿمذن أن يؼقل مثؾ مايؼقل الؿمذن إال يف لػظ.... يسـ  –3

 أشهد أن دمحما رسول هللا د  أشهد أن ال إله إال هللا ج  حي على الصالة ب  هللا أكرب، هللا أكرب أ
 ....تستحب يف األذان، ويثاب فاطؾفا وال يبطؾ األذان بتركفا  – 4

 سنن األذان د  شروط األذان ج  آداب المؤذن ب  شروط المؤذن أ

 يسـ لؾؿمذن أن يؾتػت يؿقـا وشؿاال طـد ققلف:  – 5

 أشهد أن دمحما رسول هللا د  حي على الصالة ج  أشهد أن ال إله إال هللا ب  هللا أكرب، هللا أكرب أ

 مؿا يسـ لؾؿمذن فعؾف يف أثـاء األذان أن يؽقن.... -6

 صويال د  ذكرا ج  عاقال ب  متطهرا أ

 الجؿؾة الرابعة مـ جؿؾ األذان: ) حل طؾك الصالة ( ومعـاها....  – 7

 فرض عني على النساء د  فرض عني على الرجال ج  فرض كفاية على النساء ب  فرض كفاية على الرجال أ

 الصالة يتحقق هبا الفالح د  دينالعماد أن الصالة  ج  على الصالة اإلقبال ب  أن الصالة حواة أ

 
ــ   ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 4من  2صفحة 
 

 م01/9/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 م01/09/2019:  

 معـك ققلف: ) ال إلف إال اهلل ( أي أكف.... -8

 مـ أمثؾة الصؾقات التل يشرع لفا اإلقامة....ـــ  9

 صالة الوتر د  صالة الجنازة ج  صالة االستسقاء ب  صالة الفجر أ

 الحرص طؾك ققل الدطاء : )) الؾفؿ افتح لل أبقاب رحؿتؽ (( طـد...  – 11

 الخروج من المسجد د  الدخول إلى المسجد ج  الخروج من المنزل ب  الدخول إلى المنزل أ

 أول ما يحاسب بف العبد يقم الؼقامة:  – 11

 الحج د  الصوم ج  الزكاة ب  الصالة أ

 الصالة هل الركـ....مـ أركان اإلسالم.  – 12

 الرابع د  الثالث ج  الثاين ب  األول أ

 فرضت الصالة يف السؿاء.....لقؾة اإلسراء والؿعراج.  – 13

 السابعة د  السادسة ج  الخامسة ب  الرابعة أ

 يممر الطػؾ بلداء الصالة إذا بؾغ مـ طؿره....  – 14

 العاشرة د  التاسعة ج  السابعة ب  السادسة أ

 مـ ســ الؼقام يف الصالة الـظر إلك....   – 15

 والوسار الومون د  موضع السجود ج  الصف الذي أمامه ب  السماء أ

 يضع الؿصؾل يف الركقع يديف طؾك.... -16

 أققل يف السجقد...ــ   17

 سبحان ربي األعلى د  سبحان ربي العظوم ج  ربنا ولك الحمد ب  رب اغفر لي أ

 مـ ســ الصالة الؼقلقة: – 18

 تغؿقض العقـقـ لغقر حاجة، مـ....  – 19

 شروط الصالة د  مبطالت الصالة ج  مكروهات الصالة ب  سنن الصالة أ

 تؽبقرة اإلحرام....  – 21

 ال معبود بحق إال اهلل د  ال محوي إال اهلل ج  ال خالق إال اهلل  ب  ال رازق إال اهلل أ

 بطنه د  فخذيه ج  ركبتوه ب  ساقوه أ

 وضع الودين على الصدر د  االفرتاش ج  التورك ب  دعاء االستفتاح أ

 سنة د  ركن ج  واجب ب  مكروه أ

 0   أ (1
ات

درج
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 م01/9/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 م01/09/2019:  

 

 

            ( أمام العبارة الخاصئة فقؿا يؾل:( أمام العبارة الصحقحة ، وطالمة )السمال الثاين:ضع طالمة )

 درجة ( 1.75) كؾ فؼرة                                                                                                                                                                                                                                 

 

العبارة              -أ العبارة م

 الصحٌحة

 ص

 العبارة-ب

 خاطئةال

 خ

   من جلس ٌنتظر الصالة فإن الناس ٌصلون علٌه. 21
   خٌر صفوف الرجال أولها. 22
   ( جملة.61عدد جمل األذان ) 23
   ٌستحب أن ٌكثر المصلً الدعاء فً السجود 24
   ٌقول المأموم عند الرفع من الركوع، رب اغفر لً  25
   السجود على األعضاء السبعة ومنها: أطراف القدمٌن 26

من سنن الصالة الفعلٌة ما زاد على قول )ربنا ولك  27
 الحمد(

  

ٌستقبل المسلمون القبلة عند أداء الصالة وهً الكعبة  28
 المشرفة

  

   ٌقرأ دعاء االستفتاح بعد قراءة سورة الفاتحة 29
   صلواتالصلوات الجهرٌة أربع  31
   عقوبة تارك الصالة هً دخول النار 31
   الواجب ال ٌسقط عمدا وال سهوا ومن تركه بطلت ركعته 32
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 م01/9/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 م01/09/2019:  

 (بـصػ درجة مؼالقة )كؾ فؼرة    :طـ مايؾل قبلأج السمال الثالث : 

  

 األسباب الؿعقـة طؾك الخشقع يف الصالة أربع مـ -أ

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

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

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

4- .................................................. 

 وضحل الػرق بقـ األذان واإلقامة -ب

 ...................................................   األذان -1

 ..................................................اإلقامة -2

 

 )كؾ فؼرة مؼالقة بـصػ درجة(    طـ مايؾل: قبلأج :  الرابع السمال 

 

 الصالة واجبة طؾك كؾ؟ -أ

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

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

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

4- .................................................. 

 

 اثـقـ مـ آداب اكتظار الصالة يف الؿسجد -ب

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

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

 

 تؿت األسئؾة.... مع تؿـقاتل لؽؿ بالتقفقؼ والسداد

 معؾؿة الؿادة / مالك العؿري
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