
  
 
 
 
 
 
 

1 

 : عرف الظهار لغة وشرًعا واذكر أركانه وحكمه ودليله ؟ 1س

 ر ؟اهوما الذى يجب على الزوج المظ صليةاأل: اذكر صورة الظهار 2س

تشترط نية التتابع ؟ وما المقدار : ما هى كفارة الظهار بالترتيب ؟ بأى نية يصوم وهل  3س

 الواجب فى إطعام كل مسكين ؟

 : متى يحل للمظاهر وطء زوجته التى ظاهر منها ؟  4س

 بين الحكم ::  5س

 أ( قال لزوجته " أنت علّى كظهر أمى " . 

 ب( أتبع ظهاره بطالق . 

 جـ( عجز المظاهر عن خصال الكفارة الثالث . 

 وما دليل مشروعيتها من الكتاب والسنة ؟ وما حكمة مشروعيتها؟: عرف العدة لغة وشرًعا  6س

 :اذكر عدة كل من :  7س

 متوفى عنها زوجها وهى حامل . -1 

 طلقها زوجها وهى صغيرة . -2 

 مات عنها زوجها وهى آيسة . -3

 طلقها زوجها وهى حامل . -4

 طلقها زوجها قبل الدخول . -5

 مات عنها زوجها قبل الدخول . -6

 ؟ لذى يجب للمعتده الرجعيه والبائنة: ما ا 8س

 ؟إذا كان الميت قريًبا : عرف اإلحداد لغة وشرًعا ؟ وما مدته  9س
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 بين ما ُيباح وما اليباح من األمور اآلتية لمن مات عنها زوجها ::  11س

 لبس غير المصبوغ من قطن وصوف . -1 

 لبس مصبوغ ال يقصد لزينة . -2 

 فى بدن أو ثوب أو االكتحال .استعمال الطيب  -3 

 أن تحد على غير زوجها فوق ثالثة أيام . -4

 خروجها لشراء ما يلزمها . -5

 الخروج ليال إلى دار جارتها للمبيت . -6

: عرف الرضاع لغة وشرًعا ؟ وما األصل فى التحريم به من القرآن والسنة ؟ واذكر  11س

 أركانه وما الذى يثبت به الرضاع ؟

 : ما هى شروط التحريم بالرضاع ؟  12س

 ؟ رضيع ؟ وما الذى يحرم على المرضعة: ما الذى يحرم على ال 13س

 : ما المقصود بالنفقات وما أسبابها ؟ وما المراد بالقرابة ؟  14س

 بناء على آبائهم من الكتاب والسنة ؟ : ما الدليل على نفقة األ 15س

 شروط النفقة على األبناء ؟  : ما شروط نفقة الوالدين ؟ وما 16س

 : ما مقدار النفقة الواجبة للزوجة حال يسر الزوج ؟ وما الحكم لو أعسر الزوج بالنفقة ؟ 17س

 : ما دليل وجوب النفقة على البهائم ؟ 18س

 : عرف الحضانة لغة وشرًعا ؟ ومن األحق بها ؟ وما مدتها وما شروطها ؟ 19س

 

 الميراث :

 بالفرائض وما تعريف الفرض لغة وشرًعا ؟: ما المراد  1س

 : ما دليل علم الميراث وحكم تعلمه ؟ وما حكم العمل به ؟ 2س

 : اذكر أسباب الميراث وموانعه وشروطه ؟ 3س
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 ثانًيا : أصول الدين

 أواًل : السرية

 :  1س

أ ( متى كان فتح خيبر ؟ وكم كان عدد جيش المسلمين ؟ وما هو موقف يهود خيبر لما رأوا 

 جيش المسلمين ؟ 

 وما عدد الغنائم ؟ ب( عالم صالح الرسول أهل خيبر ؟

 بين القوسين :)×( ( وعالمة √ج( ضع عالمة )

 ( .) رس سهم وللرجل سهمانا( غنائم خيبر بين المسلمين للفقسم رسول اهلل ) –أ 

 ( )   كان من بين غنائم المسلمين عدة صحائف من التوراة . –ب 

 ( )      . 39عدد قتلى اليهود فى فتح خيبر  –ج 

 ( أ( بين سبب غزوة مؤته ، واذكر عدد جيش النبى ) : 2س

 ( حين ودَّعه ؟( اإلمارة ؟ وبم أوصى النبى )ب( اذكر لمن عقد النبى )
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 ثانًيا : التوحيـد

 وما الدليل؟  المقصود بالسمعيات؟ واذكر طريق ثبوتها ؟ وما حكم اإليمان بها ؟ ( ما1

 نكره ؟أ( ما المراد بسؤال القبر ؟ وما دليله ؟ وما حكم اإليمان به ؟ وما حكم من 2

 ( عرف نعيم القبر وعذابه ؟ وبين دليلهما ؟ وما حكم اإليمان بهما ومنكرهما ؟9

 اإليمان به ؟ وما دليله ؟( عرف البعث ؟ وما حكم 4

 : ( اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين5

 يستحيل ( اإليمان بها . –يجوز  –سؤال القبر ونعيمه وعذابه من األمور التى ) يجب  –أ 

 الكتاب والسنة مًعا ( . –فقط  السنة –طريق ثبوت السمعيات ) الكتاب فقط  –ب 
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 ثالثَا : التفسري

 من دون اهلل " –بسورة  –وادعوا شهداءكم  –أ ( بين معانى المفردات اآلتية : " ريب 

 ب( ما سر وصف الرسول بالعبودية فى قوله " عبدنا "

 ج( ولماذا قال " نزلنا " ولم يقل " أنزلنا " ؟

 د( بين الدروس المستفادة من اآليتين ؟

 

 المهاد ( ؟ –النسل  –تولى  –أ( ما معنى ) ألد الخصام 

 ب( لم ذكر لفظ اإلثم بعد العزة فى قوله تعالى : " أخذته العزة باإلثم " ؟

 ج( بين الدروس المستفادة من اآليات .

 

 ضالل مبين " –الحكمة  –الكتاب  –أنفسهم  –أ( اذكر معانى المفردات اآلتية : " منَّ 

 ب( لماذا خص اهلل تعالى فضله ومنته بالمؤمنين ؟

 ج( ما هى مهام الرسول التى وردت فى اآلية ؟

 د( وضح ما ترشد إليه اآليات .
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 : احلديث الشريف  رابًعا

 ابن عمر "أ( اكتب نبذة عن راوى الحديث " 

 ومن ستر مسلًما ( –كربة  –فرج  –: ) وال يسلمه  بين معانى المفردات اآلتيةب( 

 )×( :( وعالمة √ج( ضع عالمة )

 ( )    ظلم المسلم ألخيه المسلم حرام . - 

 ( )   الستر على المسلم يمنع من نصيحته . - 

 ( )  ه على الشدائد .نحق المسلم على المسلم أال يعي - 

 بين ما يرشد إليه الحديث .د( 

 سيورثه ( –ب( ما معنى : ) ظننت   أ( اكتب نبذة عن راوى الحديث .

 د( ما حد الجوار ؟ مع ذكر الدليل .   ج( ما هى حقوق الجار ؟

 رب "أ( اكتب نبذة عن راوى الحديث " المقدام بن معد يك

 قط " –عمل يده  –ب( بين معانى المفردات : " ما أكل أحد 

 ج( تخير اإلجابة الصحيحة ما بين القوسين :

 الصدقة ( –ن يعمل بيده أ –) السرقة    أطيب أنواع الكسب  -1 

 حداًدا ( –ًعا رازم –) تاجًرا   كان سيدنا داود عليه السالم  -2 

 الغنى ( –البطالة  –) التقدم   ترك العمل وقلة االنتاج يؤدى إلى  -9 

 د( بين ما يرشد إليه الحديث .
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 الرعية " وما الذى يرشد إليه الحديث ؟ –( ما معنى المفردات اآلتية : " راع 1

 ( اشرح الحديث مع بيان ما يدعو إليه الحديث .2

 

ديدة ، فإن المالئكة ح( من أشار إلى أخيه ب( قال : قال رسول اهلل )عن أبى هريرة )

 تلعنه ، حتى يدعه وإن كان أخاه ألبيه وأمه "

 

 أ( اكتب نبذة عن راوى الحديث ؟

 تلعنه ( –ديدة حب –ب( بين معانى المفردات : ) أخيه 

 اإلشارة للمسلم بالسالح على سبيل المزاح ؟جـ( ما حكم 

 د( وما معنى " فإن المالئكة تلعنه "

 هـ( اكتب بعضًا ما يرشد إليه الحديث .

 


