
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 المملكـة العـربية السعـودية

 وزارة التربية و التعليم

 بالقرياتالتربية والتعليم إدارة 

 مدرسة          

 مبسـم هللا الرحمــن الرحيـ

 

 

 

 فقةاختبار  نموذج أسئلة

 متوسط ولاأل للصف

 األول الدور -الثانيالفصل الدراسي 

 هـ1434/ 1433 عاملل
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 فقة المادة :
 1س

  

   

 

  

 

 2س

  

 

 األول متوسط  الصف :

 3س ة ونصفساع الزمن :
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  رقم الجلوس :  30

 

 السؤال األول 

 

 متى يشرع سجود السهو؟ -أ

1-                                        2-                                 3- 

 

 

 أكمل الفراغات التالية : -2

 

 ...... .....طع صلى على ............... فإن لم يست............ فإن لم يستطع صلى ......يجب على المريض أن يصلي .......

 

 

 السؤال الثاني 

 لخاطئة فيما  يلي :( أمام العبارة ا    ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ✓ضع عالمة )  

 )        ( األفضل في صالة التراويح إحدى عشر ركعة   -1

    

  )        (     أحق الناس باإلمامه االقرأ لكتاب هللا  ثم االعلم بالسنة ثم األكبر سنا -2

               

 )         (صالة اإلستسقاء ليس لها وقت محدد بل تصلى في أي وقت      -3

                   

 )         ( يجوز اإلقتداء باإلمام لمن هو في البيت من خالل سماع صوته بالمكبر  -4

 

 )          (إذا ترك اإلمام التشهد األول على المأموم تنبيهه بقول  الحمد هلل    -5

 

 )        (   ذهاب ضوء الشمس كله او بعضهالكسوف هو  -6

    

  )        (  ركعه مع اإلمام اعة بإدراكصالة الجمفضل  تدرك  - -7

               

 )         ( كم    80هي   جاز له قصر الصالة  التي إذا أراد المسافر قطعها المسافة  -8

                   

 )         (    يجب على المأموم متابعة إمامه في الصالة  -9

 

 )          (  أقل الوتر ركعه      -10

 

                                                           )         (     سنة الفجر هي اكد وأفضل السنن الرواتب -11

 

 )        ( تصح صالة المنفرد خلف الصف    -12

                                                                                                                    
                                                                                                                                                                          

              

 يتبع

almanahj.com/sa



 

 حول اإلجابة الصحيحة فيما يلي : ةضع دائر:  السؤال الثالث

 

 -:ينادى لصالة الكسوف والخسوف بقول -1

 هللا أكبر) ج (         الكسوف الكسوف) ب (          الصالة جامعة     ) ا ( 

 

 -:تدرك الركعه  بإدراك   -2

 التسليم) ج (                     السجود) ب (                      الركوع) ا ( 

  

 -:من االوقات التي ال تجوز الصالة فيها -3

 بعد الفجر) ج (                  بعد العشاء) ب (                بعد المغرب) ا ( 

 

 -:يجوز لإلنسان التخلف عن صالة الجماعة في حالة  -4

  جميع ما سبق) ج (              حضور الطعام) ب (                    المرض) ا ( 

 

 -:دة يسن سجودها عند تجدد النعم و أندفاع النقمسج -5

 سجود الشكر) ج (               سجود السهو) ب (             سجودالتالوة) ا ( 

 

 -:صالة أقلها ركعتان وال حد ألكثرها ووقتها من ارتفاع الشمس إلى قبيل زوالها -6

 صالة الكسوف ) ج (             صالة االستسقاء) ب (           صالة الضحى ) ا ( 

 

 -:   كم عدد ركعات السنن الرواتب -7

 ركعه14) ج (                      ركعه13) ب (                   ركعه12) ا (

 

 -أي من الصلوات التالية تعتبر تطوع: -8

 صالة الجمعة) ج (              صالة الضحى  ) ب (             صالة الفجر) ا ( 

 

 -: هو حكم سجود التالوة ما  -9

  مباح) ج (                    سنة مؤكدة) ب (                   واجب) ا ( 

 

 -:سجود السهو عبارة عن -10

 ثالث سجدات) ج (                       سجدتان) ب (                سجده ) ا ( 

  

 -:  ماذا تقول بعد التكبيره الثانية على صالة الميت -11

 صلى هللا عليه وسلمالصاله على النبي ) ج (                        الفاتحة) ب (        الدعاء للميت) ا ( 

 

 -:  يستحب في يوم الجمعه قراءة سورة -12

 التغابن) ج (                         الكهف) ب (              الرحمن) ا ( 

 معلم المادة                                                                                   انتهت األسئلة         

 عبد العزيز العتيبي                                                                        مع تمنياتي لكم بالتوفيق   

almanahj.com/sa


