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______________Name:

السؤال األول اختاري االجابه الصحيحة:
 . 1من يعمل عمالً ليراه الناس فيحمدوه عليه ويثنوا عليه :
أ -رياء  ،وال يقبل منه هذا العمل .

ب -موحد  ،يقبل هللا منه هذا العمل .

ج -شرك أكبر .

 .2ترك العمل هلل خوفا ً من الرياء :
أ -من حيل الشيطان .

ب -دليل على إخالص المرء .

ج -رياء .

 . 3الشرك الخفي الذي حذر من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :
أ -عبادة األصنام

ب -الطواف حول القبور

ج -الرياء

 :4الذي عبد هللا وحده و تمسك بسنة رسوله صلى هللا عليه و سلم :
أ  -مشرك

ج -متبع

ب -مبتدع

 :5حكم الرياء :
أ -مكروه

ج -شرك أكبر

ب -شرك أصغر

 ( : 6أن يعمل المرء عمال صالحا ليراه الناس فيحمدونه عليه )هذا تعريف .....
أ -الشرك

ج -الرياء

ب -الغنى

:7من أشرك في عبادة هللا غيره فهو:
أ -مشرك

ج -متبع

ب -مبتدع
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 :8من شروط قبول العبادة :
أ -اإلخالص

ج -اإلخالص و المتابعة

ب -المتابعة

 :9من عبد هللا لكنه أحدث عبادة من عنده فهو :
أ -مشرك

ج -متبع

ب -مبتدع

 :10وقت صالة العيدين من :
أ -قبل طلوع الشمس إلى زوالها

ب -شروق الشمس إلى زوالها

ج -ارتفاع الشمس قدر رمح إلى زوالها

 :11يسن التكبير في :
أ -ليلتي العيدين

ج -جميع ما ذكر

ب -عشر ذي الحجة

السؤال الثاني  :ما شروط العبادة ؟
...................................................................................................................
السؤال الثالث  :ما أقسام الناس في تحقيق شروط العبادة
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
السؤال الرابع :ما معنى الرياء ؟ وما حكمه
.....................................................................................................
السؤال الخامس  :ما حكم صالة العيدين ؟ وما الحكمة من مشروعيتها ؟
.....................................................................................................
.....................................................................................................
2

السؤال الحادي عشر :ماحق الميت على األحياء ؟
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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السؤال األول :ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة الخطأ:
 .1الشرك األصغر يخرج من مله االسالم ومادونه يذنب عليه ويؤثم

(

)

 .2غير الشرك من الذنوب تكون صغائر أو محرمات.

(

)

 .3تصح صاله المنفرد خلف صف اإلمام .

(

)

 .4يجب سجود السهو عند حدوث ثالثة امور.

(

)

 .5أفضل الصالة بعد الفريضة صالة التراويح.

(

)

السؤال الثاني :أجب عن اآلتي:
 .1الهداية نوعان ،عرفهما؟
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 .2عرف صالة التطوع ؟
__________________________________________________________________
 .3عرف صالة اإلستسقاء ؟
__________________________________________________________________
 .4عرف التطوع ؟
__________________________________________________________________
 .5متى يكون سجود السهو ؟
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__________________________________________________________________
السؤال الثالث :امأل الفراغات بكلمات مناسبة مما يأتي:
ترك ركن أو واجب  -سنة

 -سنة مؤكدة -

المحرم -

ركعتين

 .1يسن لمن دخل المسجد أن يصلي _______________قبل أن يجلس.
 .2النقصان في الصالة يكون بإحدى أمرين _______________
 .3التسمي بأسماء هللا من __________ ومنها تعبيد األسماء لغير هللا.
 .4حكم صالة االستسقاء ________________.
 .5حكم صالة الضحى ________________.
السؤال الرابع :ضع دائرة حول حرف اإلجابة الصحيحة:
 -1عدد ركعات السنن الرواتب :
ب -عشرة ركعات

أ -أثنتي عشر ركعة

ج -ثمان ركعات

 -2ترك واجب من واجبات الصالة يكون :
أ -نسيان الفاتحة

ب -نسيان التشهد األول

ج -نسيان اإلقامة

 -3حكم صالة الجمعة هو:
أ -سنة

ب -فرض عين

ج -واجب

 -4معنى اإللحاد في أسماء هللا وصفاته :
أ -الميل عن معانيها

ج -كل ما ذكر خطأ

ب -عدم إدراكها

 -5من أحوال المأموم مع إمامه :
أ -المتابعة

ج -كل ماذكر

ب -المخالفة
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