لجنة اإلمتحان لتنسيق كليات دارالسالم اإلسالمية
 .3اكتب األحكام-
ا .لبس الحرير للنساء.
ب .تأخير صلوة الظهر لإلبراد
ج .الفور في قضاء الصلوة المكتوبة بعذر
د .الجماعة في ّ
حق الرجال المقيمين في المكتوباة
ه .حضور المسجد لمشتهاة وشا ّبة
و .اإلقتداء بفاسق
ز .ن ّية اإلمامة في الجماعة
ح .صلوة الجمعة
()44=5*8
 .4أجب-
ا .أكتب خمسة مما يعفى عنه من النجاسة
ب .متى تكون الصلوة أداء؟
ج .أكتب خمسة من شروط الصلوة
د .لو دخلت فى الفرض منفردا فأقيمت الجماعة؟ فماذا تفعل؟
ه .الجمع ما هو؟
و .أكتب الشروط لجمع الصلوات تقديما وتأخيرا؟
ز .أكتب أركان الخطبة
ح .أكتب أركان الصلوة على الم ّيت
()4
 .5ك ّمل -:الله ّم إجعله فرطا  ------الخ
()8=1*8
 .6أكتب المعنى-:
ا .المسافة ب .انعقد ج .الرحضة د .جهر
ه .كسوف و .برق ز .الحنوط ح .تن ّظف
()24=8*3
 .7ب ّين المسألة مع التفصيل-:
ا .هل تبطل صلوة من شك فى الن ّية ث ّم تذكر؟
ب .هل يعيد الصلوة من بان بعد الفراغ كون اإلمام غير اهل لإلمامة؟
ج .ب ّين كيف ّية اإلجتماع بين اإلمام والمأموم فى المسجد وغيره؟
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 .1اخترالصحيح من القوسين-
(للتعزية -األفقه -حرم التط ّيب -اذا زلت الشمس -ادرك فضيلة الجماعة -
الصلوة ودوامها -بطلت صلوته -لم تبطل صلوته)
شرط في إبتداء ّ
ا .الطهارة عن الحدث األصغر واألكبر

()8=1*8

ب .وقع على المصلّى نجاسة فنحاها في الحال
ج .اكل المصلى عامدا
د .اولى الناس باإلمامة
ه .يكره الجلوس
و .إن مات محرم
ز .إن أدرك اإلمام قبل أن يسلّم
حّ .أول وقت الظهر
 .2و ّفق بين العمودين-

()8=1*8

ا
ا
ب
ج
د
ه
و
ز
ح

وقت المغرب
الصلوة
تحرم ّ
صلوة شدّ ة الخوف
الوثبة الفاحشة
آكد الجماعة
تسقط الجماعة
أفضل الصلوات المسنونات
صلوة االستسقاء

ب
الصبح
تبطل الصلوة
فوت الرفقة
انقطاع المطر
كمال غروب الشمس
ترك القبلة
طلوع الشمس
صلوة العيدين

