
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول المتوسط في مادة الفقه ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/7jurisprudence                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط في مادة الفقه الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                               

     

                  https://www.almanahj.com/sa/7jurisprudence2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade7                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/7
https://www.almanahj.com/sa/7
https://www.almanahj.com/sa/7jurisprudence
https://www.almanahj.com/sa/7jurisprudence
https://www.almanahj.com/sa/7jurisprudence2
https://www.almanahj.com/sa/7jurisprudence2
https://www.almanahj.com/sa/7jurisprudence2
https://www.almanahj.com/sa/grade7
https://www.almanahj.com/sa/grade7
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


 الدائرة التً تمثل البدٌل الصحٌح اختاري( 02) إلى( 1فً الفقرات من ):  السؤال األول 

1 
 :  ٌسمى سجود ’سجود المصلً سجدتٌن لجبر الخلل الحاصل فً الصالة 

 العبادة  )د( الشكر  )جـ(  السهو .)ب( التالوة . )أ(

0 
 عند نزول المطر : ما ٌستحب فعله

 )د( التعرض للمطر  )جـ( قلب الرداء )ب( اإلكثار من االستعاذة  )أ( تجنب التعرض له

3 
 أحد أسباب سجود السهو الثالثة حصول النقص وٌكون بــــ:

 ترك ركن فقط  )د( ترك سنن الصالة  )جـ( ترك الواجب دون الركن  )ب( )أ( ترك واجب أو وركن .

4 
ٌستدل من قوله صلى هللا علٌه وسلم )إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسٌت فذكرونً ( أن الحكمة من وقوع السهو 

 من النبً هً : 
 وجوب سجود السهو . )د( الترغيم للشيطان . )جـ( الداللة على بشريته . )ب( فضل سجود السهو .)أ(

5 
 صلت فاطمة صالة العصر ونسٌت السجدة الثانٌة فً الركعة األولً ,فالواجب علٌها ::

ترجع وتأتي بالسجدة  )جـ( تعيد صالتها  )ب( تكمل صالتها وتسجد للسهو  )أ(
 وتسجد للسهو .

تكمل صالتها وال شيء  )د(
 عليها 

6 
 فً أخر صالتها ,فإن حالة سهوها فً صالتها هنا :صلت هند صالة الفجر ثالث ركعات سهواً ولم تنتبه لذلك إال 

 زيادة واجب )د( زيادة ركن . )جـ( شك في ركن .  )ب( نقص ركن  )أ(

7 
 شرع سجود السهو لحكم متعددة منها :

جبر الخلل الحاصل في  )ب( زيادة األجر والثواب .)أ( ه
 الصالة .

 إرضاء الشيطان . )د( تعظيم السجود . )جـ(

8  
 قدم المسلم على أمر فإنه ٌشرع له قبل أن ٌقدم علٌه أن ٌصلً ركعتٌن هما صالة  : إذا

 االستخارة . )د( الشكر . )جـ( الضحى. )ب( الوتر . )أ(

9 
 أأكد السنن الرواتب هً :

 ركعتا العشاء. )د( صالة الوتر . )جـ( ركعتا المغرب . )ب( ركعتا الفجر .  )أ(

12 
 ٌشرع لهما الطهارة هما  : نوعان من السجود ال

 سجود السهو والتالوة .)د(  سجود التالوة والشكر . )جـ( سجود الوتر والشكر . )ب( سجود السهو والتطوع . )أ(

              

 المملكة العربٌة السعودٌة

 التعلٌموزارة 

اإلدارة العامة للتربٌة 
 حافظة جدةموالتعلٌم ب

  مدرسة البٌان النموذجٌة

 

 هـ 1439 - 1438  الدراسً لعاما

 

 هفق المادة

 الوحدة

/كاملة 10/13الوحدة 
درس 14ومن الوحدة 

 االستسقاء فقط

 المتوسطة المرحلة

 األول الصف

 الشمرانً  حواء  المعلمة  األولى الفترة  الثانً للفصل الدراسً الفقه األسئلة لمادةبنك 

 5من  1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 :دخل رجل المسجد وقد أقٌمت  الصالة وأراد أن ٌصلً تحٌة المسجد فالصواب أن 

يبدأ بالفريضة وتجزئ عنه )ب(  يصليها خفيفة .)أ(
.  

يصليها مع الفرض التالي  )جـ(
. 

يصليها ثم يلحق  )د(
 مام .باإل

10 

 :جاء الشرع بتحرٌم الصالة فً بعض األوقات منها 

 بعد صالة الفجر . )د(  قبل صالة العصر . )جـ( بعد صالة الظهر . )ب( قبل صالة الفجر . )أ(

13 

 :الوقت المحدد لصالة الوتر ممتد من بعد صالة العشاء  إلى صالة الفجر ,ولكن أفضل وقتها 

 أخر الليل . )د( إذا انتصف الليل . قبل النوم . )ب( بعد صالة العشاء مباشرة  )أ(

14 
 :ٌدل قول هللا تعالى فً الحدٌث القدسً )ابن آدم :اركع لً أ ربع ركعات من أول النهار أكفك آخره(على فضل صالة 

 التراويح .)د( الضحى. )جـ( الوتر . )ب( االستخارة . )أ(

15 
 لالستسقاء وطلب الغٌث من هللا تعالى ثالث كٌفٌات منها أن ٌكون :

 في خطبة الجمعة . )د( بطلب الدعاء من الحاكم . )جـ( في كل صالة . )ب( عن طريق صالة الخوف . )أ(

16 
 صفة سجدتً السهو مطابقة لسجدتً:

 االستخارة)د( )جـ(الشكر )ب(الصالة المفروضة )أ( التالوة 

17 
 السهو له : سجود:) سبحان ربً األعلى ( فحكم  الثانٌةمام لصالة الظهر ونسً أن ٌقول فً السجدة كبر صالح مع اإل

 ال يسجد بل يتحمل عنه ما نسىب() ألنه ترك واجب )أ(يجب عليه

 

يجب علية إعادة صالته ألنه  جـ()
 ترك واجب

 يسجد إذا سجد اإلمام)د(

18 

أن ٌقول " سمع هللا لمن حمده " فحكم  , وعندما رفع من الركوع نسً اإلمامفاته من الصالة بعد سالم  قام محمد لقضاء ما
 سجوده للسهو :

 يستحب له سجود السهو )د( ال يسجد ألنه تابع إلمامه )جـ( يجب عليه السجود للسهو)ب( يتم صالته وال يسجد للسهو )أ(

19 
 ركعتان بال أذان وال إقامة تصلى فً جماعة وتشرع فٌها الخطبة هً صفة صالة :

 الجنازة )د( االستسقاء)جـ( الجمعة)ب( الكسوف)أ(

 5من 0



 ٌلً: / عللً لما 0س  

 تعٌٌن ٌوم للخروج لصالة االستسقاء . - أ

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

 . متبذالً خروج النبً لصالة االستسقاء  - ب

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

 بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح . ماإلى تأخٌر صالة االستسقاء جـ ـ 

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

 سمٌت صالة التراوٌح فً رمضان بهذا االسم .د ـ 

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

 / مثلً لما ٌأتً :0س

 المثال المطلوب

  صالة التطوع -1

  الزٌادة فً سهو الصالة  -0

  الصالة الشك فً  -3

 

 : التالٌة بما ٌناسبها / أكملً الفراغات  3س   

  ...................من هللا تعالى بإنزال  السقٌا طلباالستسقاء هو. -1

 عدد ركعات السنن الرواتب هو ............................. ركعة . -0

 ...............طلوع  إلى صالة العشاء اآلخرة ٌبدأ من . وقت صالة الوتر -3

 .......................المشروعة غٌر التطوع هو ما ٌفعله المسلم من األمور  -4

 ٌستحب القنوت فً الوتر فً الركعة ................ -5

 .............االستغفار وٌشرع فً خطبة االستسقاء  -6

 .......................سجود التالوة ٌشرع للقارئ و  -7

 صالة الوتر اقلها ................  -8

 
 

 التالٌة :الحاالت فً الواجب فعله / بٌنً  4س 
  

 ٌصلً تحٌة المسجد . أنلماء وأراد رجل دخل المسجد بعد صالة الفجر لحضور درس لبعض الع -1

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

 رجل نسً أن ٌكبر تكبٌرة اإلحرام . -0

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

 جد سجدتٌن أم سجدة واحدة .شك هل سرجل  -3

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

 5من 3



 صفة صالة االستسقاء ./ وضحً  5س
........................................................................................................................................ 

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

 ./ عددي األوقات المنهً عن الصالة فٌها  6س 
1- ............................................................................................... 

 

0- ............................................................................................... 
 

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

  

 كال مما ٌلً : / اذكري الحكمة من مشروعٌة7س     

 .صالة التطوع  -1

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

 وقوع السهو من النبً )صلى هللا علٌه وسلم ( . -0

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

 ٌلً : فضل كالً مماتوضحٌن فٌه  / أوردي دلٌالً 8س 

 صالة الضحى . -1

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

 .سنة الفجر  -0

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

واستنبطً منه فضل وسلم : " من صام رمضان إٌماناً و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " تأملً الحدٌث  / قال صلى هللا علٌه9س 
 .صالة التراوٌح 

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

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

 / قارنً بٌن التطوع المطلق والتطوع المقٌد من حٌث التعرٌف :12س 

     

 

 

 

     

 التطوع المقٌد التطوع المطلق

  

 5من 4



 /  قارنً بٌن صالة الضحى وصالة التراوٌح من حٌث :11س 

 صالة التراوٌح صالة الضحى 

   عدد الركعات 

   وقتها 

   حكمها 

 

   

 : فً العمود الثانًمع مدلوالتها  األول  بٌن األدلة فً العمود زواجً(9)(إلى1)الفقرات منفً  -10س

 

 يذنىالتها األدنح
: " إًَا أَا تشش يثهكى أَسً كًا تُسىٌ فإرا َسُت  ملسو هيلع هللا ىلص(  قال 1)

 فزكشوٍَ "
تًا تشجخ إرا وقع انشك فٍ انصالج َعًم انًصهً 

 عُذِ وَسجذ نهسهى .
 انذكًح يٍ يششوعُح انتطىع َُم يذثح هللا تعانً   ":" إرا صاد انشجم أو َقص فٍ صالتّ فهُسجذ سجذتٍُ ملسو هيلع هللا ىلص(   قال 2)
:" وإرا شك أدذكى فٍ صالتّ فهُتذش انصىاب ثى فهُتى  ملسو هيلع هللا ىلص(   قال 3)

 وقت صالج انضذً دٍُ تشتفع انشًس قذس سيخ  عهُّ ثى نُسهى ثى نُسجذ سجذتٍُ "

ثالثاً أو أإرا شك أدذكى فٍ صالتّ فهى َذس كى صهً :" ملسو هيلع هللا ىلص(   قال 4)
ٌ أأستعا ؟ فهُطشح انشك ونُثٍ عهً يا استُقٍ ثى َسجذ سجذتٍُ قثم 

 َسهى "

 َسٍ انخشوج نصالج االستسقاء تخشىع وتىاضع 
 وتزنم .

 َستذة انذعاء عُذ َضول انًطش . "ّتانُىافم دتً أدث ٍ:"ويا َضال عثذٌ َتقشب إن ملسو هيلع هللا ىلص(   قال 5)

 دنُم عهً تششَتّ . ملسو هيلع هللا ىلصسهى انُثٍ  :"صالج األواتٍُ دٍُ تشيض انفصال " ملسو هيلع هللا ىلص(   قال 6)

يا َفعهّ يٍ شك فٍ صالتّ ونى َتشجخ عُذِ أدذ  :"إرا أتاِ أيش َسشِ خش ساجذاً هلل تعانً " ملسو هيلع هللا ىلص(   كاٌ 7)
 انطشفٍُ .

الً يتىاضعاً  يتثزنصالج االستسقاء  ملسو هيلع هللا ىلص(  " خشج سسىل هللا 8)
 يششوعُح سجىد انشكش . يتضشعاً دتً أتً انًصهً " 

يٍ أسثاب وجىد سجىد انضَادج و انُقصاٌ  فعاً "اإرا سأي انًطش قال :" انههى صُثاً َملسو هيلع هللا ىلص(  كاٌ سسىل هللا 9)
 . انسهى

 انخسىف .صالج دكى صالج انكسىف و 


