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   أجب عما يلي بوضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :
 

 لماذا ُسميت سورة السجدة بهذا االسم؟ 1
  للدخول في االسالم ج افترى القران ألنهم ظنوا ان الرسول  ب فيها أوصاف املؤمنين أ

 
 ؟الكريمإعجاز القران آية تدل على  2
  )ال ريب فيه( ج )الم(   ب )أم يقولون افتراه( أ

 
 :  -كما وردت في اآليات الكريمة   –بالترتيب  اذكر مراحل خلق االنسان 3
 طين -ماء مهين- -نطفة-ماء ج نطفة .ماء مهين-طين -ماء ب نطفة -مهينماء -طين أ

 
 ت الصحف(؟وجف   عت االقالمُ ف  ما معنى )رُ   4
كل ما قدره هللا ثابت ال  أ

 يتغير 
  ج .هللا من العون  طلب ب

 

 رحك؟جواكيف تحفظ  حسب : الكلمات بما يناسبهال ص   :السؤال الثاني -5
 

 
 الــجــوارح

 

 
 كيف أحفظها ؟

 أغّضه عن رؤية الحرام يـــــدك

 أحدا بتاغال أ بـــصـرك

 لفعل الخير  لـسـانـك 

 

 ؟من حفظ الجوارح ما هي الفائدة التي تعود علينا   -6
 

 أن يحفظها هللا لنا ويمتعنا بها ويزدنا قوة  في الدنيا 

 رضا هللا تعالى والجنة  في اآلخرة 
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 ما داللة  كل  صورة من الصور االتية ؟  -7
                                

                                                                                

                                                         
 2………………………………….. 3………………………………………..

  
  
  

           التبرع بالدم إلنقاذ حياة إنسان.                             الهالل األحمر مؤسسة تطوعية تقدم أعماال خيرية                     
 ؟  التطوع :  المقصود  بـــ  -8

 
 أ

كل جهد يبذله 
 .االنسان لنشر الحقد

 
 ب

كل جهد يقوم به االنسان 
 .لتحقيق منفعة

 
 ج

يقوم به االنسان لنشر الصحة كل جهد 

 .فقط

 
 

 
 
9-  

 

 ؟ما هو جزاء المتطوع

 مضاعفة الجزاء والدرجة العالية في الجنة

 

 

 
 .دم عليه السالمآلهللا تعالى للمالئكة بالسجود  أمرداللة اذكر  -10
 سجود  تكريم                             .

 ثر السجود في النفس البشري ة؟أما هو  -11
 
 ..القرب من هللا تعالى  –الشعور بالطمأنينة والراحة والسكينة ..
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 ثناء جلوسه في المسجد؟أما الذي يجب على المسلم مراعاته  -12

  الجلوس باعتدال  -1

 مراعاة الذوق العام  -2

 مالزمة ذكر هللا تعالى-3

 .المسجد على الفرد والمجتمع آدابثار اذكر آ 13-14

 

 على الفرد 

 

 محبة هللا تعالى ورضاه 

  وتطهيرها النفس تربية

 والثواب األجر زيادة

 

 

 على المجتمع 

 

 والتعاون التناصح

 الترابط االجتماعي

 انتشار األلفة بين أفراد المجتمع

رة :  -15 مة إلى المدينة المنو   من أسباب هجرة الص حابة من مك ة المكر 

 نصرة هللا ورسوله  -1
 

 تعالىنيل رضا هللا -2
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 .اذكر ثالثا من مكونات المجتمع المدني  -16

 القبائل  األوس والخزرج -1

 المسلمون المهاجرين واألنصار . -2

 األديان األخرى  اليهود والمشركين  -3
 

 ظلل اإلجابة الصحيحة

 عند خروجي من المسجد ينبغي علُي أن  17
   ج تجنب الزحام والتدافع  ب أزاحم الناس أ

 

 النتائج التي تربت على حسن خلق الرسول صلى هللا عليه وسلم مع الناس  جميعا  18
انصراف الناس  أ

 عنه 

محبة الناس له وإقبالهم على الدخول  ب
 في اإلسالم 

   ج

 

 معنى السباب  19
 في والتكلم الشتم أ

 الناس أعراض

  الكالم اللين ج الكالم الطيب  ب

 

 من اآلثار السلبية للتلفظ بالكالم السيء على عالقات األسرة  20
  األلفة ج املحبة  ب النزاع  أ

 

 لتفشي ظاهرة السباب والتطاول على الناس بالشتم عوامل عديدة منها  21
  تقدير الناس  ج عدم احترام اآلخر واإلنفعال والغضب ب احترام اآلخر  أ

 
 

 من شروط صحة الصالة  22
   ج عدم ستر العورة  بالطهارة واستقبال  أ
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 القبلة 
 

 من فرائض الصالة  23
  جميع ما سبق  ج قراءة الفاتحة  ب تكبيرة اإلحرام  أ

 

 حكم اإللتفات في الصالة  24
  مستحب ج جائز  ب مكروه  أ

 

 

 

 الصالة من غير وضوء  25
   ج باطلة  ب جائزة  أ

 

 من اآلثار المترتبة على انتشار الجهل في المجتمعات  26
  جميع ما سبق ج انتشار الفساد والجريمة ب التخلف الحضاري  أ

 

 التحديات التي تعيق التقدم في الدول العربية واإلسالمية  27
  جميع ما سبق  ج الجهل  ب الفقر واملرض أ

 

 من عالمات أهل اإليمان  28
  عدم اإلخالص  ج ترك الصلوات  ب قيام الليل  أ

 

 اومة على قيام الليل دمن فوائد الم 29
  جميع ما سبق  ج سعة الرزق ب الطمأنينة  أ

 

 حروف اإلظهار  30
  ر ل  ج ي ن م و  ب ء ه ع غ ح خ  أ

 

 حكم التالوة في اآلية   (من عَلق )   31
   ج إظهار  ب إدغام  أ
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 من األشياء التي يسأل عنها اإلنسان يوم القيامة  32
  جميع ما سبق  ج عمله  ب عمره  أ

 

 من أسباب سجود السهو  33
الزيادة والنقص في  أ

 الصالة 

  جميع ما سبق  ج الشك والنسيان  ب

 
 هو  9معنى  )يعرج إليه   34

  يمش ي إليه ج يسير إليه ب يرتفع إليه  أ

 
 الغالم هو  35

الولد بين سن  أ
 الطفولة والبلوغ 

  الكهل ج الرجل الكبير  ب

 
 أحفظ هللا في عقيدتي بأن  36

  جميع ما سبق ج البعد عن السحرة  ب أحسن ظني باهلل  أ

 
 من الجوارح التي ينبغي علينا حفظها  37

  جميع ما سبق ج البصر  ب السمع  أ

 
 يحل لمسلم أن  يًُروع مسلًما (افهم من حديث الرسول عليه السالم ) ال  38

  كراهية ترويع املسلم ج جواز ترويع املسلم ب حرمة ترويع املسلم أ

 
 ترك تكبيرة اإلحرام  حكم صالته  39

   ج جائزة  ب باطلة وعليه إعادتها  أ

 
 من األسباب التي تدفع دولة اإلمارات للمساهمة في حل مشكالت الدول العربية واإلسالمية  40

  جميع ما سبق  ج التكافل والتعاون على الخير  ب قياما بشكر نعم هللا أ

 
 
 

 توفيق والنجاح إن شاء هللا تعالىبال
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 ما معىن املفردات التالية :  .1
أتقن خلق مجيع املخلوقات: أحسن كل شيء خلقه يرفع األمر إليه : يعرج إليه اختلق القرآن من نفسه  : افرتاه
قوَّمه بتصوير أعضائه وتكميلها  : سوَّاهخالصة النسل : ساللة

ملاذا مسيت سورة السجدة هبذا اإلسم ؟ .2
 املؤمنني الذين إذا مسعوا آايت القرآن سجدوا هلل وسبحوا حبمد رهبم .ألن فيها أوصاف 

ملاذا افتتح هللا تعاىل بعض السور ابحلروف املقطعة مثل ) أمل (  ؟ .3
 للداللة على إعجاز القرآن الكرمي .

حدد من اآلايت الكرمية ما يدل على ما يلي : .4
 . إعجاز القرآن الكرمي •
 ( أمل) 
 الذي وقع فيه املشركون .األمر العظيم  •

 ) أم يقولون افرتاه (
 مسات القرآن اليت تقتضي اإلميان والتصديق ، ال اإلنكار والتكذيب . •

) تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني (
علم هللا تعاىل الواسع . •

 ) ذلك عامل الغيب والشهادة (
حقيقة البعث يوم القيامة . •

 املوت الذي وكل بكم مث إىل ربكم ترجعون () قل يتوفاكم ملك 
 ؟ما هو واجب املسلم جتاه الرسل عليهم السالم  .5
   عدم التفريق بني أحد منهم  • التصديق بنبوهتم  •
 ملاذا خلق هللا تعاىل السماوات واألرض يف ستة أايم رغم قدرته على فعل ذلك يف حلظة ؟ .6

 حىت نتعلم الصرب ، والرتيث يف األمور .
  ؟ما الفرق بني علم هللا تعاىل وعلم الناس  .7

 علم هللا تعاىل مطلق ) ال حدود له ( وكامل ، وعلم الناس حمدود وانقص .
 اذكر مثاالً يدل على على توحيد هللا . .8

 خلق السماوات واألرض وما بينهما .
 ما فائدة التأمل يف يف خلق السماوات واألرض ؟ .9

 اخلالق .زايدة اإلميان ومعرفة عظمة 
 ؟ما احلكمة من البعث بعد املوت  .10

 احلساب واجلزاء .
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 ما معىن املفردات التالية :  .1
حيميك من كل مكروه:حيفظك  فعل أمر هللا واجتناب نواهيه : احفظ هللا الولد بني الطفولة وسن البلوغ : غالم

 أحكام هللا اثبتة ال تتغري : رفعت األقالم وجفت الصحف طلب املعونة والتيسري من هللا : فاستعن ابهلل إفراد هللا ابلطلب : فاسأل هللا
ما هي وصااي الرسول صلى هللا عليه وسلم كما تفهم من احلديث ؟ .2
 وإذا استعنت فاستعن ابهلل  • إذا سألت فاسأل هللا • احفظ هللا جتده جتاهك • احفظ هللا حيفظك •
  اإلميان ابلقضاء والقدر  • النافع والضار هو هللا تعاىل •
عني ، األذن ( يف الدنيا واآلخرة ؟ال، الرجل ، اللسان ، ستفيد من حفظ جوارحي ) اليد اماذا  .3

 يف الدنيا أصون نفسي من املعاصي ، يف اآلخرة دخول اجلنة .
 والرسوب يف اللوح احملفوظ فلماذا أدرس ، ما كتبه هللا تعاىل سيحدث . كيف ترد على الطالب ؟طالب يقول إن هللا كتب النجاح  .4

 هللا . ال أحد يعلم ما كتبه هللا لنفسه وقد أمران هللا تعاىل ابلعمل فعلى الطالب أن جيتهد ويثابر ويسأل هللا النجاح وهنا حيدث التوكل على
❖ 

  العمل التطوعي اجلدول التايل :أكمل  .1
 فوائده فضله صوره مفهومه

كل جهد مشروع يبذله اإلنسان 
لتحقيق منفعة للناس ،وخدمة لوطنه 
 قاصداً به وجه هللا دون مقابل مادي

 مجع التربعات للمحتاجني ✓
 عبادة ينال عليها األجر العظيم

 كسب حمبة الناس  ✓
 نيل األجر الكبري ✓ تنظيف الشواطيء ✓
 توفري األمن الشامل للمجتمع ✓ التربع ابلدم ✓

❖ 

 ما معن املفردات التالية : .1
 حيرم قتل النفس املسلمة دومنا سبب قتاله كفر : • اخلروج عن الطاعة واالستقامة فسوق : • الشتم سباب : •
 استخرج من احلديث ما يدل على ما يلي : .2
 ترك العنف اللفظي . •

 ) سباب املسلم فسوق (
 ترك العنف املادي  •

 ) وقتاله كفر (
 ما هي اآلاثر السلبية للتلفظ ابلكالم السيء ؟ .3
   انتشار الفوضى • تفكك األسرة • احلقد والكراهية • النزاع •
 ما هي الواسائل املعينة لضبط النفس ؟ .4
 عدم الرد وترك اإلنفعال • التسامح  • قول اخلري •
 النفس البشرية ؟ما هي األمور اليت حرمها اإلسالم حفاظاً على  .5
 التهديد بوسيلة قتل  • نشر اإلشاعات الكاذبة املفزعة  • ختويف الناس  •
 ما هي األمور اليت حث عليها اإلسالم حفاظاً على النفس البشرية ؟ .6
 املسامهة يف التربعات اخلريية  • التربع ابلدم  • انقاذ نفس من اهلالك  •
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  ما هي شروط صحة الصالة ؟ .1
 دخول وقت الصالة • سرت العورة • استقبال القبلة • الطهارة  • النية •
ما هي فرائض ) أركان ( الصالة ؟ .2
 االعتدال بعد الركوع • الركوع  • قراءة الفاحتة • تكبرية اإلحرام • القيام مع القدرة •
 الرتتيب بني األركان • الطمأنينة • اجللسة بني السجدتني • الرفع من السجود • السجود على األعضاء السبعة  •
    التسليم • التشهد األخري واجللوس له •
ما هي واجبات الصالة ؟ .3
 قول ) ربنا ولك احلمد ( • يف الركوع قول ) سبحان ريب العظيم ( • قول ) مسع هللا ملن محده ( لإلمام واملنفرد • تكبريات االنتقال •
 اجللوس للتشهد األول • التشهد األول • قول بني السجدتني ) رب اغفر يل ( • ريب األعلى ( يف السجود قول ) سبحان •
ما هي سنن الصالة ؟  .4
 رفع اليدين عند التكبرية والركوع والقيام من الركوع والقيام للركعة الثالثة • القراءة بعد الفاحتة  • جعل اليد اليمىن على اليسرى • االستفتاح •
 اإلسرار ابلقراءة  • اجلهر يف القراءة • ما زاد عن واحدة يف تسبح السجود والركوع • ما زاد على قول ربنا ولك احلمد  •
 ما حكم من ترك ركناً من أركان الصالة متعمداً ؟ وهل جيرب هذا النقص ؟ .5

 تبطل الصالة ، وال بد له من إعادهتا .
 .هل جيرب هذا النقص ؟ما حكم من ترك ركناً من أركان الصالة انسياً  .6

 جيرب ابإلتيان ابلركن وبعدها يسجد سجود السهو .
 ما حكم من ترك واجباً من واجبات الصالة متعمداً ؟  .7

 تبطل الصالة .
 اً ؟ وهل جيرب هذا النقص ؟يما حكم من ترك واجباً من واجبات الصالة انس .8

 جيرب بسجود السهو .
 ؟ وهل جيرب هذا النقص ؟ما حكم من ترك سنًة من سنن الصالة  .9

 صالته صحيحة ولكن فاته أجر السنة ، وال يلزمه سجود السهو .
❖ 

 ل اجلدول التايل عن أحكام النون الساكنة والتنوين ) اإلظهار احللقي (مأك .1
الفرق بني النون الساكنة 

 حروف اإلظهار احللقي  تعريف اإلظهار احللقي  األحكام والتنوين
سبب تسمية اإلظهار 

 احللقي 
اثبتة لفظاً :  النون الساكنة

  وكتابًة عند الوصل والوقف
يف  اثبتة النونالتنوين : 

 النطق عند الوصل فقط 

 اإلظهار -
هو إخراج احلرف من خمرجه 

 من غري غنة .
ألن مجيع حروف اإلظهار  ء ، ه ، ع ، غ ، ح ، خ 

 خمرجها من احللق 
 اإلدغام -
 اإلقالب -
 اإلخفاء -

 
 
 

 يتبع ... 3 



 

❖ 

  ما هي التحدايت اليت تواجه واقع العامل العريب واإلسالمي املعاصر ؟ .1
 اجلهل  • املرض  • الفقر •  احلروب • التطرف •
األمن ؟ ما هي نتائج فقد نعمة .2

 الشعور ابخلوف ، فساد اجملتمع ، انتشار الفقر وانتشار اجلرمية .
ما هي نتائج فقد نعمة الصحة ؟ .3

 انتشار األمراض وعدم القدرة على اإلنتاج .
 نتائج فقد نعمة الغذاء ؟ما هي  .4

 اجلوع واملرض واجلرمية .
 الدول العربية واإلسالمية ؟ ما هي األسباب اليت تدفع اإلمارات للمسامهة يف حل مشكالت .5
 نيل العون واملساعدة من هللا  • طاعة هللا والرغبة يف رضاه  • ابلشكر تدوم النعم  • الرغبة يف األجر والثواب  •
 ما هي صور مساندة اإلمارات للدول العربية واإلسالمية ؟ .6
 التعاون على اخلري  • مساندة الفقراء واحملتاجني  • الصحة  • التعليم  •
  اليت حتققت لدولة اإلمارات من مساندهتا للدول األخرى ؟الفوائد  .7
 التقدم االقتصادي • الربكة يف املال  • األمن واالستقرار • انلت احرتام الدول  •
❖ 

 ما معىن املفردات التالية : .1
 من موجبات الفرحمن قرة أعني:  الفرش اليت ينام عليهاعن املضاجع:  تتنحى للعبادةترتفع و تتجاىف جنوهبم:  اجلناجلِنَِّة:  ثبت وحتققحق القول: 

 عذاب اآلخرة العذاب األكرب:  عذاب الدنياالعذاب األدىن:  خارج عن طاعة هللا فاسقًا:  ضيافة وعطاء نزاًل: 
 من وجود اجلنة والنار ؟ما احلكمة  .2

 شيء فعلوه حبسب اختيارهم .ألن اإلنسان خيتار ما يصدر عنه ، فيحاسبهم هللا على كل 
 ما أوجه االتفاق بني اإلنس واجلن اليت أدت إىل اشرتاكهم يف املصري األخروي يف النار ؟ .3
 العصيان  • ظلم النفس  • الضاللة  • الشرك ابهلل  •
 من عالمات أهل اإلميان ؟ .4
 الطمع يف جنته • اخلوف من هللا  • قيام الليل  • اإلخالص  • الدعاء • اإلميان  • سرعة االستجابة للحق  •
 فوائد املداومة على قيام الليل ؟ .5
 الفوز برضا هللا  • الربكة يف العمر  • سعة الرزق  • الطمأنينة والسعادة •
 حدد من اآلايت ما يفيد املعاين التالية : .6

 ثرة العبادة والذكر ليالً .ك 
ع   َعن   ُجُنوبُ ُهم   تَ َتَجافَ ) ُعونَ  ال َمَضاج   . (َوَطَمًعا َخو فًا رَب َُّهم   يَد 

 لثواب من هللا تفضالً وِمنًَّة .ا 
َا نُ ُزال ال َمأ َوى َجنَّاتُ  فَ َلُهم  )  . (يَ ع َمُلونَ  َكانُوا  ِب 
 قارن بني العذاب األدىن والعذاب األكرب . .7
 يف اآلخرة خالد ال ينتهي .العذاب األكرب :  • يف الدنيا له وقت وينتهي .العذاب األدىن :  •
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❖ 

  ما املفردات التالية :  .1
 فيما عمل أبعضاء جسده . أباله : • قضاه . أفناه : • حياسب . يسأل : •
ملاذا خلق هللا تعاىل اإلنسان وجعله خليفة يف األرض ؟ .2

 لعمارة األرض . 
أنفسكم ؟ما هي األمور اليت يسأل عنها اإلنسان يوم القيامة كما تفهم من حديث حاسبوا  .3
 . اجلسد • . املال  • . العمل  • . العمر  •
 سأل عنها يوم القيامة كما يف اجلدول التايل :يأذكر مثااًل على األمور اليت  .4

 اجلسد املال العلم العمر األمور اليت يسأل عنها
 الصالة  الصدقة  تعليم الناس اخلري طاعة هللا مثال

 اإلنرتنت ( ومواقع التواصل االجتماعي دون فائدة ؟كيف ترد على من يقضي ساعات طويلة على )  .5
 ال جيوز ، ألن يف ذلك إهدار للوقت .

 كيف ترد على من يتناول املنشطات احملظورة لسرعة بناء عضالته ؟ .6
 ال جيوز ، ألن يف ذلك ضرر على جسده .

 كيف ترد على من ال يفيد غريه ابلعلم الذي ميلكه ؟ .7
 يسأله عن علمه ماذا فعل به .ال جيوز ، ألن هللا سوف 

 كيف ترد على من ينفق ماله يف شراء ما ال حيتاج ؟ .8
 ال جيوز ، ألن يف ذلك إسراف يف املال .

❖ 

 ما هي أمهية املساجد يف اإلسالم ؟ .1
 له دور يف بناء الفرد واجملتمع • خري بقاع األرض  • بيت هللا  •
  آداب املسجد : أكمل اجلدول التايل عن آداب املسجد .2

 عند اخلروج  عند انتظار وقت الصالة عند دخول املسجد أثناء املشي للمسجد قبل الذهاب للمسجد
التزين ولبس املالبس  ✓

 الساترة

التطيب وجتنب الروائح  ✓
 الكريهة

 الدعاء  ✓

 السكينة والوقار ✓

 الدخول ابلرجل اليمىن  ✓

 صالة ركعتان  ✓

عدم املرور من أمام  ✓
 املصلني 

 ذكر هللا  ✓

 عدم رفع الصوت  ✓
 اخلروج ابليسرى  ✓

 جتنب االزدحام  ✓

 ما هو دعاء دخول املسجد ؟ .3
 اللهم افتح يل أبواب رمحتك .

 ما هو دعاء اخلروج من املسجد ؟ .4
 . اللهم إين أسألك من فضلك 
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❖ 

  املدينة املنورة ؟ملاذا هاجر الصحابة من مكة إىل  .1
 نصرًة لرسول صلى هللا عليه وسلم ، ونيل رضا هللا .

للذين جاءوا من مكة ) املهاجرين (كيفية استقبال أهل املدينة ) األنصار (  .2
 ابالبتهاج والسرور وتقدمي أسباب العيش الكرمي .

ما هي مكوانت اجملتمع يف املدينة املنورة  .3
 األخرىاألداين  املسلمون القبائل

 اليهود واملشركني  األنصار واملهاجرين األوس واخلزرج
ما هي القيم احلضارية اليت نصت عليها الوثيقة حيث وضعها الرسول صلى هللا عليه وسلم لتنظيم شؤون احلياة يف املدينة املنورة ؟ .4
 . الشعوبالسلم بني  • .األمن واالستقرار  • .حرية الدين والعقيدة  • .الوحدة االجتماعية  •
 ملاذا كان الرسول صلى هللا عليه وسلم حيب مكة واملدينة ؟ .5
 هي اليت آوته ونصرت دعوته . املدينة املنورة : • ألهنا موطنه الذي نشأ وترعرع فيه . مكة : •
 أكمل اجلدول عن أثر التعاون على سعادة الناس يف كل مما يلي :  .6

 أثر التعاون  النطاق
 األسري واالستقرار النفسي ألفراد األسرة . احملبة والرتابط األسرة
 التعاون بني الطلبة وارتفاع املستوى التحصيلي . املدرسة

 الرتابط واحملبة وتقدمي العون للمحتاج . احلي
 اتقان العمل وزايدة اإلنتاج . العمل

❖ 

  سجود السهو  أكمل اجلدول التايل عن سجود السهو : .1
 مىت يكون سجود السهو  أسباب السجود مع ذكر مثال السهومعىن سجود 

فزاد املسلم يف صالته  ( نسيان يف حالة سهو )
فيها أو أنقص منها أو شك فيسجد سجود السهو 

 إما قبل السالم أو بعده حسب نوع السهو 

 يف حالة الزايدة : يكون السجود بعد السالم  مثل : زاد ركعًة يف صالته الزايدة
 يف حالة النقص : يكون السجود قبل السالم  التشهد األول عنكأن تقوم النقص مثل :  

 يف حالة الشك : يكون السجود بعد السالم  الشك مثل : ال تدري صليت ثالاثً أم أربعاً 
 مىت يسجد املسلم سجود التالوة ؟ وما هي شروطها ؟ .2

 التالوة الطهارة واستقبال القبلة .عند قراءة القرآن يف موضع سجدة ، وشروط سجود 
 ما هو دعاء سجود التالوة ؟  .3

 سجد وجهي للذي خلقه ، وشق مسعه وبصره حبوله وقوته .
 ماذا يفعل الفرد إذا صلى الفجر ثالث ركعات انسياً ؟ .4

 يسجد للسهو بعد التسليم .
 يقرأ التشهد ؟ماذا يفعل من نسي السجدة الثانية يف الركعة األخرية وتذكرها وهو  .5

 يسجد مث يقرأ التشهد ويسجد للسهو ويسلم .
 ماذا يفعل من شك يف عدد الركعات أثناء صالته هل صلى ثالاثً أو أربعاً ؟ .6

 يسجد للسهو بعد التسليم .
 أرجو لكم النجاح والتوفيق  6 
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