
 (7 1430100-01)  04/ م/ م  من 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 لتعليم بمحافظة جدةل اإلدارة العامة

 مدرسة البيان النموذجية

  الفصل الدراسي األولبنك األسئلة 

 فترة الثالثةال 

 هـ1441للعام الدراسي 

 

 المادة
 فقه

 321-66ص 

 المتوسطة  المرحلة

 األول  الصف

 معلمات الدين المعلمة

 السؤال األول            

 

 :اختاري البديل الصحيح( 31لى )إ( 3الفقرات من ) )أ(    

1 
 في االسالم ومكانة عالية ومن مكانتها أنها:لها منزلة رفيعة  لصالةا

 فرضت يوم فتح مكة)د(  تسقط عن المريض )ج( )ب( يقبل العمل بدونها )أ(عمود اإلسالم وركنه الثاني

 اجبات في أن من تعمد ترك شيء منها:تتفق األركان والو 2

 )د( بطلت صالته )ج( ال شيء عليه يسجد للسهو)ب(  صحيحة صالته)أ( 

3 
 هو وقت دخول صالة:، يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشي مثله

 شاء)د( الع مغرب)ج( ال عصر)ب( ال )أ( الظهر

4 
 :لذا يُشرع عند المشي إليها إلى هللا تعالى، بدنهالمسلم بقلبه و فيهاه الصالة عبادة عظيمة يتوج  

 بسكينة ووقار)د( الخروج  )ج( المشي باتجاه القبلة )ب( التأخر في الخروج لها حتى ال تفوته سراعاإل)أ( 

5 
 وضع اليدين أثناء السجود:

 )د( مقبوضتين )ج( على الصدر )ب( حذو الركبتين )أ( منبسطتين باتجاه القبلة

6 
 يُقال هذا الدعاء أثناء:( هم أعن ي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكالل)

 الركوع )د( استفتاح الصالة )ج( األذكار بعد السالم )ب( الجلسة بين السجدتين )أ(

7 
 فحكم صالتها: ،من الماء قلياًل  هند صالة الظهر ثم شعرت بالعطش أثناء الصالة فشربت بدأت

 ال شيء عليهاو)د( صحيحة  )ج( باطلة ويكفيها سجود السهو )ب( باطلة وتجب إعادتها أن تستغفر عليها)أ( صحيحة و

8 
 يجعل المصلي رأسه حال الركوع:

 )أ( أعلى من مستوى ظهره 

 

 )د( ال يُشترط وضع محدد )ج( بمستوى الظهر )ب( منخفًضا لألسفل

9 
 فيها، منها: تصح الصالة على كل أرض طاهرة، عدا ثالثة مواضع ال تجوز الصالة

 د( الطريق) الجبل (ج) المقبرة (ب) )أ( الحديقة

11 
 اليدين أثناء تكبيرة اإلحرام: رفعصفة 

 )د( منسدلة إلى األسفل )ج( ترفع إلى األعلى )ب( اليمنى على اليسرى )أ( حذو المنكبين

11 
 دركت منها:تُدرك الصالة قبل خروج وقتها إذا أُ 

 )د( سجدة تسبيحة)ج(  )ب( ركعة  )أ( تكبيرة 

12 
 منها: ،شروط الصالة ستة ال تصح الصالة بدونها

 والترتيب )د( الطمأنينة )ج( تكبيرة اإلحرام الطهارة واجتناب النجاسة ))ب )أ( القيام مع القدرة

      

13 

 :الجلوس في التوركتُجلس جلسة 

 لالستراحة )د( )ج( للتشهد األخير )ب( بين السجدتين )أ( للتشهد األول
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14 
 يبدأ وقت صالة العصر عندما:

 )د( يظهر الشفق األحمر )ج( تصفر الشمس )ب( يصير ظل كل شيء مثله )أ( تزول الشمس 

15 
 فالواجب عليها: ،ولم ترى النجاسة إال بعد أن أنهت صالتها ،صل ت سلوى في ثوب به نجاسة

 )د( تستغفر وال تعيد الصالة فقط)ج( تعيد الوضوء  لجهلهاها علي يءش ال )ب( الصالةوتعيد  تزيل النجاسة)أ( 

 

 :العمود الثاني ي( فمدلوالتهاالعمود األول وبين ) ي( فاألدلةزاوجي بين )( 8لى )إ( 3الفقرات من )ب() 

 :السؤال المقاليالسؤال الثاني 

 الفراغات التالية بما يناسبهاأكملي  )أ(

     .....................راد بهياإلعالم بدخول وقت الصالة بذكر مخصوص  (1

         .الصالةسبب في ...........................الحركة الكثيرة  (2

      ...................يكون نظر المصلي في صالته إلى موضع (3

       الجوارح.و........................... الخشوع لُب الصالة وروحها ويكون (4

 

 

 

 امدلوالته  األدلة

 النجاسة اجتناب الصالة لصحة ُيشترط )أ(  (َخاِشُعونَ ( الَِّذيَن هُْم فِي َصاَلتِِهْم 1قال تعالى: )قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن )  (1)

 من واجبات الصالة التشهد األول والجلوس له )ب(  "فََطِهر   َوثِيَابَكَ " :تعالى قال  (2)

 خطورة ترك الصالة ()ج    (قائماَ فإن لم تستطع فقاعداَ.. )صلقال صلى هللا عليه وسلم:  (3)

الةِ  قَاَل صلى هللا عليه وسلم:  (4) أَْدبَر الشْيطَاُن ولهُ ُضَراطٌ  ،)إِذا نُوِدي بالصَّ

 حتَّى ال يْسمع التأذين(

 
 الركوع من االعتدال عند الذكر )د(

 (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالةصلى هللا عليه وسلم: )قال  ( 5)
الخشوع من أسباب فالح المؤمنين في الدنيا  )هـ( 

 واآلخرة

الةِ  أَْوالَدُكمْ  )ُمُروا هللا عليه وسلم: قَاَل صلى  (6)  ِسِنينَ  َسْبعِ  أَْبَناءُ  َوُهمْ  ِبالصَّ
قُوا َعْشر   أَْبَناءُ  َوُهمْ  َعلَْيَها َواْضِرُبوُهمْ   اْلَمَضاِجع( ِفي َبْيَنُهمْ  َوَفرِّ

 
 الركوع من االعتدال عند الذكر )و(

يه وسلم كان يقول في هللا عل ىأن النبي صل) رضي هللا عنها: عن عائشة  (7)

 (كل ركعتين التحية

 
 األذان يطرد الشياطين ويكون سبب إلدبارها )ز(

فقولوا:  ،سمع هللا لمن حمده )إذا قال: قال: صلى هللا عليه وسلم ن النبيأ ( 8)

 (الحمد ربنا ولك

 
 ركن من أركان الصالة القدرة مع القيام )ح(

 الصالة لتعليم العمري السن بداية )ط(  
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 عللي: )ب(

 .اختار الرسول صلى هللا عليه وسلم بالل ليقوم باألذان( 1

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

 للصالة منزلة عظيمة في اإلسالم( 2

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

 :يلياثنين من كل مما عددي ()ج

 .الصالةشروط  (1

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

 .ما يسن عند سماع األذان (2

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

 .مكروهات الصالة (3

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

 .آداب المشي إلى الصالة (4

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

 التالية: تدرست في الحاال ما وفقرأي الشرع بيني )د( 

 .أذن المؤذن ثم تبين له أنه أذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق-1 

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

 إلى المطار إال بعد خروج وقت الفجر. تصلي نكنِت مسافرة بالطائرة ودخل عليك وقت صالة الفجر ول-2

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

 .فلما حضر وقت الصالة أقام وصلى، رجل مسافر مع عائلته-3 

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

 ر في الصالة من عمره عشر سنين.إذا قص-4 

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

 على كل مما يلي:أوردي دليالً )هـ(

 .عاقل الصالة على كل مسلم بالغوجوب  (1

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

 .قراءة الفاتحة في الصالة ركن من أركانها (2

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

 4من  1



 (7 1430100-01)  04/ م/ م  من 

 

 :بوضع إشارة صح في المكان المناسب ما يبطل الصالة وما ال يبطلها فيما يلي بين: ميزي)و( 

 ال يبطل الصالة              يبطل الصالة              الفعل 

   والقهقهةالضحك 

   الحركة اليسيرة 

   شرب الشاي 

   كشف العورة 

   رفع البصر إلى السماء

   الحركة الكثيرة 

   

 األذان واإلقامة من حيث التعريف نبيقارني )ز(  

 اإلقامة                           األذان                            

   التعريف

  

 معلمات الدينبالتوفيق للجميع/ 
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