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 هـ1441-لعام للفصل األول  السادسللصف  الفقه والسلوك لمادة شاملةأسئلة               

 (صالة الكسوف) الثالثةالوحــــــدة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لكل فقرة مما يلي أربعة إجابات واحدة فقط منها صحيحة:1س

1 
 : الكسوف هو  

أو                       ذهاب ضوء الشمس ( ب) ذهاب أشعة الشمس (أ):
 القمر

                               القمر أو تغير مسار الشمس)د( تداخل األجرام السماوية (جـ)

 :الحكمة من حدوث الكسوف   2

 ألن الشمس اقتربت منا  ( د) عند والدة طفل صالح( جـ) األنبياء                           عندما يموت أحد  (ب) تخويف الله لعباده (أ)

 :من العبادات التي تشرع عند حدوث الكسوف     3
 الصالة( د)   الصيام( جـ)   الزكاة( ب) حجال(  أ)

4 
 : وقت صالة الكسوف من   يبدأ

                          ابتداء الكسوف إلى( جـ) زواله                    ابتداء الكسوف إلى( ب) نهاية الكسوف إلى الليل (أ)
 منتصفه 

 بعد الصالة المفروضة( د)

 :من سنن صالة الكسوف  5

 أن تصلى في المنازل( د) أن تصلى جماعة( جـ) أن تصلى في الخالء( ب) أن تصلى فرديا( أ)

 :حكم صالة الكسوف    6
 واجبد() جائزجـ( ) ستحبب(م) سنة مؤكدةأ()

  تتميز صالة الكسوف عن غيرها من الصلوات بـ  7
 أن في كل ركعة ركوعين( د) طول الركوع   (جـ)       أن في كل ركعة سجودين.    (ب القيامطول )أ(

8 
 إذا زال الكسوف قبل االنتهاء من الصالة فإن على اإلمام أن :

 يكمل ركعة واحدة طويلة( د) يتمها خفيفة (جـ) يكمل الصالة بطولها (ب) يقطع الصالة( أ)

 من الصالة قبل زوال الكسوف أن :السنة إذا انتهى اإلمام  9
 يصوم باقي اليوم( د) يخرج من المسجد (جـ) يعيد الصالة (ب). والدعاءيكثر من الذكر ( أ)

11 
 : على الكسوف صالة من ركعة كل تشتمل

 .ركوعين وسجودين ( جـ)  ثالث ركعات وسجدتين (ب) أربع ركعات وسجدة( أ)

 

 

 ركوع واحد وسجدتين   (د)
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 :خطأ أم صح بعالمة اجيبي -2س

 (        يبدأ وقت صالة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى زواله  .                                               )  -1

 (       من سنن الكسوف أن يعظ اإلمام الناس بعد الصالة  ويذكرهم بالله .                                    )  -2

 (        في كل ركعة من صالة الكسوف أربع سجدات .                                                           )  -3

 (      حكم صالة الكسوف سنة مؤكدة .                                                                           )  -4

 (      هي والدة طفل صالح .                                                  ) يحدث الكسوف لحكمة من الله و -5

 (       إذا انتهت صالة الكسوف قبل زوال الكسوف يسن للناس اإلكثار من الدعاء .                         ) -6

 (       )                         الكسوف هو غروب الشمس قبل وقت الغروب .                                 -7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :يناسبها بما التالية الفراغات املئي -3س

 هو ذهاب ضوء الشمس او القمر، كله أو بعضه . .................تعريف   -1

 ......... .....................من العبادات المشروعة عند حدوث الكسوف ...................................... و ......... -2

 ......................................................................... .الحكمة من مشروعية الكسوف .....  -3

 يبدأ وقت صالة الكسوف من ..................................... إلى  ................ . -4

 يذكرهم باللهمن سنن صالة الكسوف أن تؤدى  ..........................  و أن ............ اإلمام الناس و -5

 إذا انتهت الصالة قبل زوال الكسوف فال تعاد الصالة ، بل يسن ...........................و....................... -6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 صلي العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني : -4س

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمود الثاني العمود األول
 ) أ( من ابتداء الكسوف إلى زواله.    (  وقت صالة الكسوف1) 
 )ب(  ذكر الله تعالى والصدقة. : كسوف(  حكم صالة ال2) 

(  عند انتهاء صالة الكسوف قبل زوال 3) 
 الكسوف ، يسن :

 )جـ(  الخروج من المسجد .

 ) د( الحمد لله .  (   الحكمة من حدوث الكسوف  4) 

 )هـ ( من منتصف الكسوف إلى الفجر .  

 )و( سنة مؤكدة . 

 .)ز(  اللهم صيبًا نافعًا  
 )ح(  واجب . 
 )ط(  موت أحد األنبياء. 
 )ي(  تخويف الله عباده . 
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 أجيبي عما يلي  : -5س

 عرفي الكسوف ؟   
........................................................................................................................................................... 

 
الحكمة من مشروعية حدوث الكسوف ؟  ما -1

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

2- ............................................................................................................................................  

 عددي العبادات التي يجب على المسلم القيام بها عند حدوث الكسوف ؟ 

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

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 أشرحي صفة صالة الكسوف شرح مفصل ؟  -3

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

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

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