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اختبار مادة فقه  1للصف الثانً ثانوي ,الفترة األولى ,الفصل الدراسً الثانً لعام 1444-1439هـ
السؤال األول  :اختٌار من متعدد
اختاري اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً  (:درجة على كل فقرة)
 -1معنى الفقه فً االصطالح هو :
أ -معرفة األحكام المستفادة من الشرع ال من العقل والتجربة
ب -معرفة األحكام الشرعٌة العملٌة من أدلتها التفصٌلٌة
ت -معرفة األحكام المتعلقة بأفعال الجوارح
 -2من أمثلة األحكام العملٌة المتعلقة بأفعال الجوارح :
أ -ما ٌتعلق بأسماء هللا وصفاته
ب -ما ٌتعلق بالمالئكة
ت -ما ٌتعلق بالصالة
 -3انتشر العلم فً األمصار اإلسالمٌة فكان للعلم حواضر كثٌرة ٌنهل منها المتعلمون من أهمها المدٌنة
المنورة وكان فٌها :
أ -الخلفاء األربعة رضً هللا عنهم
ب -عبد هللا بن العباس 
ت -عبد هللا بن مسعود
 -4انتهى علم مدرسة أهل الرأي فً الكوفة إلى :
أ -ابً حنٌفة النعمان بن ثابت
ب -مالك بن أنس
ت -محمد بن إدرٌس الشافعً
 -5قال تعالى ( أوالمستم النساء ) كان سبب اختالف العلماء في تفسير ىذه اآليو ىو :
أ -اختالفهم فً تفسٌر لفظ الدلٌل
ب -اختالفهم فً قاعدة أو مسألة أصولٌة
ت -كون العالم لم ٌسمع بهذا الدلٌل
 -6قال تعالى  ( :فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) النساء  3:دلت اآلٌة الكرٌمة على حكم النكاح وهو :
أ -جائز
ب -واجب
ت -سنة مؤكدة
ٌ -7كون النكاح واجبا :
أ -إذا خاف الوقوع فً الحرام كالزنا
ب -إذا كان ٌرغب فً النكاح ولكنه ٌستطٌع أن ٌصبر
ت -إذا كان ال شهوة له كالكبٌر وبعض المرضى
 -8اإلٌجاب ركن من أركان النكاح والمقصود به :
أ -لفظ التزوٌج الصادر من ولً المرأة أو نائبه كأن ٌقول الولً للزوج  :زوجتك
ب -لفظ قبول الزواج الصادر من الزوج أو نائبه كأن ٌقول الزوج للولً  :قبلت هذا الزواج
ت -ال شًء مما ذكر

 -9عن عائشة رضً هللا عنها قالت  :سألت رسول هللا عن الجارٌة ٌنكحها أهلها أتستأمر أم ال ؟ قال لها
رسول هللا  ( :نعم تستأمر ) .....دل الحدٌث الشرٌف على شرط من شروط النكاح وهو :
أ -تعٌٌن الزوجٌن
ب -رضا الزوجٌن
ت -الولً للمرأة والشهود
عضل النساء عن الزواج من العادات المحرمة فً الزواج ومعناه هو :
-14
أ -إجبارهن على الزواج بمن ال تردن
ب -حجرهن البن عمهن
ت -منعهن أو تأخٌر زواجهن من الرجال األكفاء
من المحرمات من النساء حرمة أبدٌة بسبب النسب :
-11
أ -أمهات الرجل وجداته
ب -أخت الزوجة
ت -المرأة المعتدة من زوج آخر
نكاح المتعة هو :
-12
أ -أن ٌزوج الرجل مولٌته على ان ٌزوجه اآلخر مولٌته
ب -ان ٌتزوج المرأة الى مدة معٌنة
ت -أن ٌتزوج امرأة مطلقة ثالثا لكً ٌحللها لزوجها السابق
السؤال الثانً :
ضعً عالمة صح أمام العبارة الصحٌحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً ( :درجة على كل فقرة )
)
 -1فقه األسرة ٌراد به األحكام المتعلقة بكٌفٌة بناء األسرة (
)
 -2المعاٌٌر التً حث الشرع على مراعاتها فً اختٌار الزوج هً الدٌن والخلق (
)
 -3تقوم إشارة األخرس المفهومة أو كتابته مقام نطقه (
)
ٌ -4جوز عقد الرجل على امرأة جدٌدة وفً ذمته أربع نسوة (
)
 -5من شروط النكاح تعٌٌن الزوجٌن كأن ٌقول الولً  :زوجتك إحدى بناتً (
)
 -6من الشروط الصحٌحة الجائزة فً النكاح ان تشترط الزوجة السكن بجوار اهلها (
السؤال الثالث:
قارنً بٌن مدرستً الفقه من حٌث ( :نص درجة على كل فراغ )
المدرسة الثانٌة ( الرأي )
المدرسة األولى ( األثر )
اسمها
موقعها
سبب التسمٌة
سؤال تحسٌن  ( :درجة)
س -كان اإلمام مالك ( عند االستفتاء) ٌكثر من قول  :ال أدري ,بم توحً لك هذه العبارة ؟

اسأل هللا لكن التوفٌق والنجاح

معلمة المادة /أمٌرة بخش

