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 .إن من فضل هللا على عبادة أن نوع لهم الطاعات ليرفع درجاتهم ويحط عنهم الخطايا  (           ) .1

وتؤدى مع السنن الرواتب هي النوافل التي سنها الرسول صلى هللا عليه وسلم  (           ) .2

 .الصلوات المفروضة قبلها أو بعدها

 .ركعة وتؤدى فقط بعد الصلوات المفروضة 12السنن الرواتب  (           ) .3

من الصلوات المسنونة التي أداها الرسول صلى هللا عليه وسلم من غير الرواتب صالة  (           ) .4

 .الضحى وصالة الليل

 المحافظة على أداء السنن الرواتب من مسؤليتي أن أحرص على (           ) .5

 .أن أحافظ على آداب المسجد أثناء أداء صالة التراويح في المسجد نيمن حبي لوط (           ) .6

 .تؤدى السنن الرواتب مع الصلوات المفروضة، إما قبلها أو بعدها (           ) .7

 .عدد ركعات السنن الرواتب ثماني ركعات (           ) .8

 .صالة الوتر تختم بها صالة العشاء (           ) .9
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  صالة الفجر 

  صالة الظهر 

  صالة العصر 

  صالة المغرب 

  صالة العشاء 

ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة "-:وسلم قال الرسول صلى هللا عليه .1

 ".تطوعًا غير فريضة إال بنى هللا له بيتًا في الجنة

.......................................................................................................................................................... 
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ) :إن هللا تعالى قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .2

 (.حتى أحبه

.......................................................................................................................................................... 
 أول شيء مما" :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال .3

 ".يد فيها من تطوعهزيحاسب به العبد يوم القيامة صالته المكتوبة، فإن صلحت، وإال 

.......................................................................................................................................................... 
ى فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إل :عليكم بقيام الليل " :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .4

 ".ومكفرة للسيئات هللا تعالى،

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



3 

 

   إلزامية الصالة
   عددها
   ثوابها

   عقاب تاركها
 

 -:عدد ركعات السنن الرواتب .1
a) 8 ركعات b) 10 ركعات c) 12 ركعة 

 

 :عدد ركعات السنة القبلية لصالة الفجر .2
a) صفر b) ركعة واحدة c) ركعتان 

 

 :عدد ركعات السنة القبلية لصالة الظهر .3
a) صفر b) ركعتان c) 4 ركعات 

 

 :لصالة الظهرعدد السنة البعدية  .4
a) صفر b) ركعتان c) 4 ركعات 

 

 :عدد السنة القبلية لصالة العصر .5
a) صفر b) ركعتان c) 4 ركعات 
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 :عدد السنة البعدية لصالة العصر .6
a) صفر b) ركعتان c) 4 ركعات 

 

 :عدد السنة القبلية لصالة المغرب .7
a) صفر b) ركعتان c) 4 ركعات 

 

 :عدد السنة البعدية لصالة المغرب .8
a) صفر b) ركعتان c) 4 ركعات 

 

 :القبلية لصالة العشاءعدد السنة  .9
a) صفر b) ركعتان c) 4 ركعات 

 

 :عدد السنة البعدية لصالة العشاء .10
a) صفر b) ركعتان c) 4 ركعات 

 

 :الصالة المفروضة .11
a) واجبة b) مستحبة c) غير واجبة 

 

 :عدد الصالة المفروضة .12
a) 17 ركعة b) 12 ركعة c) 4 ركعات 

 

 -:السنن الرواتب .13
a) واجبة b) مستحبة c) غير واجبة 
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 :ثواب الصالة المفروضة .14
a)  ثوابليس لها b) الجنة c) تكمل الفريضة 

 

 :ثواب السنن الرواتب .15
a) ليس لها ثواب b) الجنة c) تكمل الفريضة 

 

 :عقاب تارك الصالة المفروضة .16
a) النار b) الجنة c) ال يعاقب 

 

 :عقاب تارك السنن الرواتب .17
a) النار b) الجنة c) ال يعاقب 

 

 عدد ركعات صالة الشفع .18
a) ركعة واحدة b) ركعتان c) 4 ركعات 

 

 :عدد ركعات صالة الوتر .19
a)  واحدةركعة b) ركعتان c) 4 ركعات 
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 ماذا يقرأ في صالة الشفع؟ .20
A.  في الركعة األولى تقرأ الفاتحة وسورة األعلى وفي الركعة الثانية فتقرأ سورة الفاتحة

 وسورة الكافرون

B. تقرأ سورة الفاتحة وسورة األخالص والدعاء. 

C. تقرأ سورة الفاتحة وسورة قصيرة. 

1. ............................................... 2. ............................................... 3. ............................................... 

 

 .أستنبط الصالة التي يشير إليها الحديث الشريف .1

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

 .أبين فضل هذه الصالة .2

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

 


