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معلمات الدين

السؤال األول

(أ) الفقرات من ( )3إلى ( )31اختاري البديل الصحيح:
1
2
3

الصالة لها منزلة رفيعة في االسالم ومكانة عالية ومن مكانتها أنها:
(أ)عمود اإلسالم وركنه الثاني

(ب) يقبل العمل بدونها

تتفق األركان والواجبات في أن من تعمد ترك شيء منها:
(ب) يسجد للسهو
(أ) صالته صحيحة

5

6
7
8
9
11
11

12

(ج) ال شيء عليه

(د) بطلت صالته

يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشي مثله ،هو وقت دخول صالة:
(أ) الظهر

4

(ج) تسقط عن المريض

(د) فرضت يوم فتح مكة

(ج) المغرب

(ب) العصر

(د) العشاء

الصالة عبادة عظيمة يتوجه فيها المسلم بقلبه وبدنه إلى هللا تعالى ،لذا يُشرع عند المشي إليها:
(أ) اإلسراع حتى ال تفوته

(ب) التأخر في الخروج لها

(ج) المشي باتجاه القبلة

(د) الخروج بسكينة ووقار

وضع اليدين أثناء السجود:
(أ) منبسطتين باتجاه القبلة

(ج) على الصدر

(ب) حذو الركبتين

(د) مقبوضتين

(اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) يُقال هذا الدعاء أثناء:
(أ) الجلسة بين السجدتين

(ج) استفتاح الصالة

(ب) األذكار بعد السالم

(د) الركوع

بدأت هند صالة الظهر ثم شعرت بالعطش أثناء الصالة فشربت ً
قليال من الماء ،فحكم صالتها:
(أ) صحيحة وعليها أن تستغفر

(ب) باطلة وتجب إعادتها

(ج) باطلة ويكفيها سجود السهو (د) صحيحة وال شيء عليها

يجعل المصلي رأسه حال الركوع:
(أ) أعلى من مستوى ظهره

(ج) بمستوى الظهر

ضا لألسفل
(ب) منخف ً

(د) ال يُشترط وضع محدد

تصح الصالة على كل أرض طاهرة ،عدا ثالثة مواضع ال تجوز الصالة فيها ،منها:
(أ) الحديقة

(ج) الجبل

(ب) المقبرة

(د) الطريق

صفة رفع اليدين أثناء تكبيرة اإلحرام:
(أ) حذو المنكبين

(ب) اليمنى على اليسرى

(ج) ترفع إلى األعلى

(د) منسدلة إلى األسفل

تُدرك الصالة قبل خروج وقتها إذا أُدركت منها:
(أ) تكبيرة

(ج) تسبيحة

(ب) ركعة

(د) سجدة

شروط الصالة ستة ال تصح الصالة بدونها ،منها:
(أ) القيام مع القدرة

(ب( الطهارة واجتناب النجاسة

(ج) تكبيرة اإلحرام

(د) الطمأنينة والترتيب

تُجلس جلسة التورك في الجلوس:
13

(أ) للتشهد األول

(ج) للتشهد األخير

(ب) بين السجدتين

(د) لالستراحة
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14
15

يبدأ وقت صالة العصر عندما:
(ب) يصير ظل كل شيء مثله

(أ) تزول الشمس

(ج) تصفر الشمس

(د) يظهر الشفق األحمر

صلت سلوى في ثوب به نجاسة ،ولم ترى النجاسة إال بعد أن أنهت صالتها ،فالواجب عليها:
(أ) تزيل النجاسة وتعيد الصالة

(ب) ال شيء عليها لجهلها

(ج) تعيد الوضوء فقط

(د) تستغفر وال تعيد الصالة

(ب)الفقرات من ( )3إلى ( )8زاوجي بين (األدلة) في العمود األول وبين (مدلوالتها) في العمود الثاني:
مدلوالتها

األدلة
ص َالتِ ِه ْم َخا ِشعُونَ )
( )1قال تعالى( :قَ ْد أَ ْفلَ َح ْال ُم ْؤ ِمنُونَ ( )1الَّ ِذينَ هُ ْم فِي َ

(أ) يُشترط لصحة الصالة اجتناب النجاسة

ك فَ َ
ط ِهر"
( )2قال تعالىَ " :وثِيَابَ َ

(ب) التشهد األول والجلوس له من واجبات الصالة

( )3قال صلى هللا عليه وسلم( :صل قائما َ فإن لم تستطع فقاعداَ)..

(ج) خطورة ترك الصالة

ض َراطٌ
ال صلى هللا عليه وسلم( :إِذا نُو ِدي بالصَّال ِة ،أَ ْدب َر الش ْيطَانُ ولهُ ُ
( )4قَ َ
حتَّى ال يسْمع التأذين)

(د) الذكر عند االعتدال من الركوع

( )5قال صلى هللا عليه وسلم( :بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة)

(هـ) الخشوع من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا
واآلخرة

ِين
ال صلى هللا عليه وسلمُ ( :مرُوا أَ ْوال َد ُك ْم ِبالصَّال ِة َو ُه ْم أَ ْب َنا ُء َسب ِْع سِ ن َ
( )6قَ َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ضا ِجع)
َواضْ ِربُو ُه ْم َعل ْي َها َو ُه ْم أ ْب َنا ُء َعشر َو َفرِّ قوا َب ْي َن ُه ْم فِي ال َم َ

(و) الذكر عند االعتدال من الركوع

( )7عن عائشة رضي هللا عنها( :أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يقول في
كل ركعتين التحية)

(ز) األذان يطرد الشياطين ويكون سبب إلدبارها

( )8أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال( :إذا قال :سمع هللا لمن حمده ،فقولوا:
ربنا ولك الحمد)

(ح) القيام مع القدرة ركن من أركان الصالة
(ط) بداية السن العمري لتعليم الصالة

السؤال الثاني:السؤال المقالي
(أ) أكملي الفراغات التالية بما يناسبها
 )1اإلعالم بدخول وقت الصالة بذكر مخصوص يراد به.....................
 )2الحركة الكثيرة سبب في ...........................الصالة.
 )3يكون نظر المصلي في صالته إلى موضع...................
 )4الخشوع لُب الصالة وروحها ويكون ...........................والجوارح.
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(ب)عللي:
 )1اختار الرسول صلى هللا عليه وسلم بالل ليقوم باألذان.
................................................................................................................................................................
 )2للصالة منزلة عظيمة في اإلسالم
......................................................................................................................................................................
(ج)عددي اثنين من كل مما يلي:
 )1شروط الصالة.
............................................
)2

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

ما يسن عند سماع األذان.
....................................................

............................................
 )3مكروهات الصالة.

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

..............................................
 )4آداب المشي إلى الصالة.

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

..............................................
(د) بيني رأي الشرع وفق ما درست في الحاالت التالية:
-1أذن المؤذن ثم تبين له أنه أذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق.

...................................................................................................................................................................
ت مسافرة بالطائرة ودخل عليك وقت صالة الفجر ولن تصلي إلى المطار إال بعد خروج وقت الفجر.
-2كن ِ
.....................................................................................................................................................................
-3رجل مسافر مع عائلته ،فلما حضر وقت الصالة أقام وصلى.
....................................................................................................................................................................
-4إذا قصر في الصالة من عمره عشر سنين.
....................................................................................................................................................................
(هـ)أوردي دليالً على كل مما يلي:
 )1وجوب الصالة على كل مسلم بالغ عاقل.
............................................................................................................................................... .................
 )2قراءة الفاتحة في الصالة ركن من أركانها.
................................................................................................................................................................................
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(و) ميزي بين :ما يبطل الصالة وما ال يبطلها فيما يلي بوضع إشارة صح في المكان المناسب:
يبطل الصالة

الفعل

ال يبطل الصالة

الضحك والقهقهة
الحركة اليسيرة
شرب الشاي
كشف العورة
رفع البصر إلى السماء
الحركة الكثيرة

(ز) قارني بين األذان واإلقامة من حيث التعريف
اإلقامة

األذان
التعريف

بالتوفيق للجميع /معلمات الدين
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