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 (  اقوال الصالة درس :   )
 

 طأ . خط إذا كانت العبارة خ هت( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حت  ✘( أو )✔: ضع عالمة ) االولالسؤال 
 
  .  تقرب المسلم من ربه عز وجل  عبادةالصالة (        )   -1
  . ا  اوقاتهعلى المسلم ان يحافظ على الصالة في (         )  -2
  .  سمع هللا لمن حمدهعند الرفع من الركوع نقول (        )   -3

 

 ائل املعطاه . ن بني البداإلجابة الصحيحة م ظللالسؤال الثاني  : 
 
    ركنا دما يعالصالة التالية  أقولمن  -1

                   األولالتشهد                    تكبيرة االحرام                            التوجيه              
 
   التالية ما يعد سنه  اقوال الصالةمن  -2

                  فاتحةقراءة ال                    تكبيرة االحرام                            التوجيه              
 
   الصالة االبراهمية تقال في ...  -3

          التشهد الخير                        ولد االالتشه                            توجيه ال            
 

  (  4إىل  1رقم العبارات التالية من رقم ) :  ثالثالسؤال ال
 

   التوجه (      )     
  قراءة الفاتحة (      )     

  تكبيرة االحرام (     )      
   االقامة (     )      

 

  د الثانيعموال يف كانهمويف العمود األول    القولبني : صل خبط   رابعالسؤال ال
  

 
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكانه   القول 

 م عليكم ورحمة هللا وبركاتهالسال

 التشهد 

 العلى سبحان ربي ا

 السجود في  لما يقا  سبحان ربي العظيم 

 الركوع  في  لما يقا 

   تكبيرات االنتقال 

 ما يقال عن القعود  

 ما يقال في التسليم   هللا اكبر


