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بنك األسئلة لمادة

 :الفقه

فً الفقرات من ( )1الى ( )33اختاري االجابة الصحٌحة فٌما ٌلً
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الحكمة التً من أجلها أبٌح الصٌد أنه من :
(أ) أكل الطٌب الحرام

(ب) الرٌاضات المحرمة

(جـ) التنعم بما أحله هللا

(د) ) التسلٌة وللعب

ٌجرح الحٌوان الجارح الصٌد أي أنه :
(أ) ٌقتله بخنقه

(ب) ٌقضً علٌه بثقله

(جـ) ٌشاركه جارح آخر

(د) ٌنهر الدم

الزٌنة المشروعة فً حق الرجال منها
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(أ) حلق الشعر وترك الشارب

(ب) تهذٌب اللحٌة والشارب

(جـ) إعفاء الشارب واللحٌة

(د) إعفاء اللحٌة وقص
الشارب

الحٌوانات التً ال أذى فٌها وال ضرر منها :
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(ب) القطط

(أ) العقرب

(جـ) الذئب

(د) الوزغ

ٌعد الصٌد من المحمٌات من حاالت الصٌد المحرم ألنه:
(أ) أعدادها كثٌرة

(ب) ملك لشخص بعٌنه

(جـ) أمالك مملوكة للدولة

(د) ملك لحدٌقة الحٌوانات

شرع هللا الحجاب للمرأة المسلمة لكونه :
(أ) ٌبٌن مدى قوة شخصٌتها

(ب) ٌظهرها أكثر جمالا

(جـ) ٌحفظها ول ٌمٌزها عن
غٌرها

(ب) فضفاضا ا وشفاف

(جـ) واسعا ا فضفاضا ا

ما ٌجب على المرأة مراعاته فً حجابها الشرعً أن ٌكون :
(أ) مشابها ا للباس الرجال

ا
صٌانة لعرضها
(د)

(د) مشابه للباس الكافرات

 8تعتبر عورة المرأة أمام الرجال األجانب :
(أ) من رأسها لمنتصف فخذها

(ب) من السرة إلى الركبة

(جـ) ) كلها عورة

(د) جمٌعها عداما ٌظهرغالبا ا

حدٌث رسول هللا صلى علٌه وسلم ( غط فخذك فإنها من العورة ) دلٌل على أن :
9

1
3

ن
ن
م
/م
/م
م
/م
0/
0
4
4

(أ) السره والركبة من العورة

(ب) مابٌن السرة والركبة لٌس
عورة

(جـ) ل تدخل الركبة والسرة
فً العورة

(د) الفخذ والسرة من العورة

ذجة ذزمٍحٌ غضاه داخو قفص ألّٔ:
(أ)غٌر مقدور علٌه

1

(ب) ل ٌحل صٌده

(جـ) ٌنحر ول ٌذك

(د) مقدور علٌه
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إذا أكل الصقر من الصٌد ٌباح صٌده وٌحل األكل منه ألنه :
(ب) إذا زجر ٌنزجر

(أ) ٌصعب تعلٌمه األ ٌأكل من
الصٌد
كل حٌوان هائج ال ٌمكن دفعه إال بالقتل :
(أ) العقرب والثعلب

(ب) الحصان والجمل

(جـ) ٌمكن تعلٌمه على عدم
األكل
(جـ) األسد والوزغ

(د) إذا أرسل ل ٌسترسل

(د) الكالب و الذئب

شروط الصائد ان ٌكون ممٌزاً عاقالً منها :
(أ) مسلما ا أو وثنٌا ا

(ب)مسلما ا أو كتابٌا ا

(جـ) نصرانٌا ا أو مجوسٌا ا

(د) ٌهودٌا ا أو وثنٌاا

ٌحرم الصٌد فً حاالت منها إذا
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(أ) كان الصائد مسلما ا أو
كتابٌا ا .

(ب) كان الحٌوان مملوكا ا
لآلخرٌن .

(جـ) أكل الطائر الجارح من
الصٌد .

(د) أرسل الجارح على
الصٌد .

الحكمة التً من أجلها امرنا بحفظ العورة
(أ) مخالفة الفطرة السلٌمة

(ب) .حفظ الحٌاء

(جـ) مشابه للحٌوان

(د) النحراف الخلقً

لآللة المحددة شروط متعددة منها أن
(جـ) تجرح البدن وتنهر الدم

(د) ٌكون معلما ا .

(د) استحباب تطوٌل اللحٌة
.وقص الشارب .

(د) وجوب ترتٌب اللحٌة
وقص الشارب .

) ج( الطٌوٌ ر والزواحف

)د( الخنازٌر والكالب

(ب) لٌشاركه جارح آخر
(أ) تقتل الصٌد بثقلها .
صرد .
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ” وفروا اللحى  ،وأحفوا الشوارب ” دل الحدٌث على
(جـ) تحرٌم قص اللحٌة
(ب) وجوب تطوٌل اللحٌة
والشارب .
وقص الشارب .
ْٕاك حٍ٘اّاخ ال ٌج٘ص اقرْاؤٕا ٍثو
(أ) الغنم البقر

(ب) األرانب واألسماك

تعتبر عورة المرأة أمام محارمها والنساء :
(أ) من رأسها إلى منتصف
فخذها
الحٌوانات التً نهنا الشرع عن قتلها هً :
(أ) النملة والعقرب

(ب) من السرة إلى الركبة

(جـ) كلها عورة

(د) جمٌع جسمها عدا ما
ٌظهر منها غالبا ا

(ب)الهدهد والنحلة

(جـ) العقرب والسرد

(د)الهدهد و الوزغ

ص٘سٌإٌزاءٌاىحٍ٘اُ ٍرعذدج ٍِٗ ذيل اىص٘س:
(ب)سلخ جلدها بعد ذبحها
(أ)ضربها وتحمٌلها ما تطٌق
اىحٍ٘اُ إرا ذٌ صٍذٓ تضشتٔ أٗ تخْقٔ دُٗ جشحٔ مٌاُ ٌفًٌ حنٌ:
(أ) الصٌ ٌد

(ب ( المٌ ٌتة

(جـ)حبسها مع توفٌر الطعام لها
(جـ ( المذكى

(د)ضربها وتحمٌلها

(د (المضروب

ْٕ.اك حٍ٘اّاخ ٌحو صٍذٕا ٗال ذجة ذزمٍرٖا ٍِٗ رىل:
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(أ)غزال داخل قفص

(ب (أرنب بري

(جـ) الحمام فً البٌوٌ ت

(د) األغنام داخل الحظٌرٌة

قاه ذعاىى )  :قو ٍِ حشً صٌْح هللا اىرً أخشج ىعثادٓ ٗاىطٍثاخ ٍِ اىشصق ( ........دىٍوٌ عيى أُ األصو ف
(أ) اللباس والز ٌ ٌنة اإلباحة
2

(ب) السعً للرزق مكروه

(جـ) تحر ٌ ٌم اللباس والزٌنة

(د( ( تحرٌم الطٌبات
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ٌحشً اىصٍذ إرا ماُ اىحٍ٘اُ ٍقذٗس عيى ذزمٍرٔ ٍثو اىحٍ٘اُ
(أ) الموجود فً الحرم

(ب)الصٌد الموجود فً
المحمٌات

(جـ) الصٌد المحبوس فً
الحظٌرة

(د)المملوك لآلخرٌن

ٗصف اىحٍ٘اُ اىزي ٌج٘ص قرئ ٕ٘ مو حٍ٘اُ:
(أ) أهلً مستأنس

(ب) هائج ٌمٌكن دفعه

(جـ) غٌ ٌر مؤذ من الحشرات

(د( هائج ل ٌمٌكن دفعه

عِ اىْثً صيى هللا عو ٌٓ ٗسيٌ قاه )  :مو ٍا خضق ٍٗ ,ا أصاب تعشضٔ فال ذأمو( دىٍو عيى أحذ ششٗط اىصٍذ ٕٗ٘ أُ:
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(أ) تجرح البدن بحدها ل
بثقلها

(ب)قٌصد الرمً وإرسال
الجارح

(جـ) الجارح ٌ ٌكون معلما

(د) ل ٌ ٌ
شاركه جارح آخر

الحكمة التً من أجلها امرنا بحفظ العورة
(أ)مخالفة الفطرة السلٌمة

(ب) حفظ الحٌاء

(د) النحراف الخلقً

(جـ)مشابه للحٌوان

قاه اىْثً صيى هللا عو ٌٓ ٗسيٌ )  :ال ذأمو ,فإَّا سٍَد عيى ميثل ٗىٌ ذسًَ عيى غٍشٓ) دىٍو عيى أُ ٍا تصاد تٔ تشرشط أُ
(أ)ٌجرح الصٌد

(ب)ٌكون معلما

(جـ)لٌشاركه جارح آخر

(د) التسمٌة عند الرمً

قاه ذعاىى ) ٗ :إرا حييرٌ فاصطادٗا ( دىٍوٌ عيى:
33

(أ)جواز الصٌد حال الحرام

(ب)حرمة الصٌد فً جمٌع
الحوال

(د)جواز الصٌد حال
التحلل من الحرام

(جـ) جواز صٌد البحر

فً الفقرات من ( )1الى (  )8زاوجً بٌن الحاالت من العمود االول واالحكام المناسبة لها من العمودالثانً

العمود األول
(  )1أظهرت فاطمة شعرها أمام أخٌها من الرضاع
(  )2صاد أحمد حمامة من منطقة سكنٌة .
(  )3سافر عل ًٌ ألداء العمرة فصاد أسماكا ً قبل أن ٌدخل
حدود الحرم
( ٌ )4ملك محمود حماراً فحمله فوق طاقته
(  )5صاد محمود أرنب بكلبه الذي لم ٌعلم لكنه ادركه حٌا ً
فذكاه الذكاة الشرعٌة
( ٌ)6مارس اخوك السباحة وهو ٌرتدي ماٌظهر فخذه
() 7انطلقت رصاصة من بندقٌة زٌد وهو ٌنظفها وصادت
حمامة
() 8صبً ممٌز صاد عصفورا

العمود الثانً
ال ٌحل صٌده لعدم التعٌٌن
ٌحل أكله
ٌحرم علٌه الكشف
ٌحرم صٌده للضرر
ٌحل صٌده
وجب اٌذاءه
ٌحرم اٌذاءه
ٌباح لها الكشف
ٌسن الصٌد
ٌحرم صٌده
ن م  /م م (01-1430100 7) 04 /
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أجٌبً عن األسئلة التالٌة
 -1وضحً الحكمة من مشروعٌة الصٌد
.........................................................................................
.............................................................
 -2فرقً ٌن اآلتً :
 -1صٌد المحرم والصٌد فً الحرم .
.........................................................................................
.............................................................................
 -2عورة المرأة أمام المحارم وعورتها أمام األجانب .
................................................................................................ .

 -3عللً لما ٌاتً:
أ -تحرٌم أكل ما قتلته آلة الصٌد بثقلها
..................................................................
ب -وجوب تذكٌة الحٌوان المصٌد إذا أدركته وبه حٌاة مستقرة
..........................................................................
جٌ -نبغً علٌنا أن نلتزم بآداب اللباس والزٌنة
..............................................................................
 -4مٌزي بٌن من ٌحل صٌده ومن ال ٌحل مع ذكر السبب
الحالة
رجل وثنً صاد غزاال
مسلم صاد أرنبا بكلبه الذي لم ٌعلم
صبً غٌر ممٌز صاد عصفورا

حكم صٌده

السبب

امرأة مسلمة عاقلة صادت أرنبا برٌا
اذا ارسل الصائد كلبه دون تعٌٌن
للصٌد
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ن م  /م م (01-1430100 7) 04 /

 -5أبرزي حكم الصٌد باآلآلت مع التعلٌل

التعلٌل

الحكم
الحجارة
الرمح
العصا

-6اذكري الشروط التً ٌجب أن تتوفر فً حجاب المرأة المسلمة
.....................................................................
 -7أكملً الفراغات التالٌة بما ٌناسبها فٌما ٌلً :
ٌحل للمحرم صٌد .............................
صٌد الصبً الٌحل لفقده شرط ....................................
ٌجوز الصٌد بالبنادق ألنها .............................جسم الصٌد
ما ٌجب ستره من جسم الرجل والمرأة ٌطلق على .................................
الصٌد هو قتل الحٌوان غٌر المقدور على ذبحه ب...............فً أي موضع من بدنه
/8اقترحً حلوالً لتعوٌد أختك الصغرى على لبس الحجاب واالهتمام به منذ الصغر
................................................................................................ .

مٌزي بٌن ما ٌحل صٌده وما تجب تذكٌته مع ذكر السبب :
الحالة

الحكم

السبب

غزال داخل قفص
ارنب بري
الحمام الموجود فً البٌوت

ن م  /م م (01-1430100 7) 04 /
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