
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 اصطالحاً؟ الفقه عرف/ 1س

................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ؟ الشرعية غير واألحكام الشرعية األحكام بين الفرق ما /2س

 .........................................................................................................................................................................................................هي  الشرعية األحكام

 ...............................................................................................................................................................................................هي الشرعية غير األحكام

 اإلجمالية؟ األدلة هي ام/3س

1-                    2-                    3-                     4-  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ظهورها؟ وأماكن الثاني القرن بداية في ظهرت التي الفقه مدارس اذكر/1س

1-                                                 2-  

 -4                  -3                   -2              -1 الفقه؟ في األربعة المذاهب عدد/ 2س

                                                            

 

1 
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 ؟ والفقه الشريعة بين الفرق ما/ 3س

 .. ..................................................................................................هي الشريعة

 .......................................................................................................هو الفقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

 ؟ العلماء الختالف أسباب أربعة اذكر/1س

1- 

2- 

3- 

4-     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

 

1-                                                  2-  

                                                                                             خطأ او بصح اجب/ 4س             

 )       (  فروعها في خالفهم وإنما الشريعة أصول في متفقون المجتهدون األئمة -1

 )       (  الدليل لفظ تفسير في اختالفهم العلماء خالف اسباب من-2

 

 ؟ الدليل ذكر مع الفتوى تؤخذ ممن/1س

 .................................................................................................................................................................................................................................................. 

 : يلي ما حكم ما/2س

 ..................... العلماء بعض ىلفتاو التعصب -1

  ...........................  الفتوى في الهوى اتباع -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 

4 
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 : يلي ما  حكم بين /1س

 ..............................: النكاح-1

 .............................: الزنا في الوقوع من نفسه على خاف إذا النكاح-2

 ..........................: الزنا في الوقوع من نفسه على يخف لم إذا النكاح-3

 .......................................................................................................... : بشرط................... له شهوة ال لمن احالنك-4

   -3                       -2                   -1هـــي  النكاح أركان *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  النكاح ؟ عدد شروط/ 1س

1-                                   2-                       3-                            4-   

 : يلي ما حكم بين/ 2س

 : الولي إذن بغير نفسها المرأة زوجت إذا -3............ "  بناتي إحدى زوجتك: "  وليال قال إذا -1

  ........................التحجير وكذلك الزواج عن النساء( تأخير) عضل -2

 

1

 

1  

2
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______________________________________________________ 

   

 .......................................................................................................................................................................؟ النساء من المحرمات عرف/1س

 ؟ هما ما قسمين إلى النساء من المحرمات تنقسم /2س

1- 

2-   

 

 : يلي لما مثل/ 3س

 :نسبال بسبب النساء من المحرمات -1

  -ج                                   -ب                                      -أ

  - هـ -د

     : المصاهرة بسبب النساء من المحرمات -2

    -د                                   -ج                                      -أ

   -ب

 0................................................................................................................................................................................................: هـــي  الربيبة

 .....تحرم الربيبة حرمه ابدية إذا............................... 

 .تحرم الربيبة حرمه مؤقته إذا.................................... 

 ............................................................................................................................................................................................: الرضاعة من لمحرماتا -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3

 

1  
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 : الجمع بسبب المحرمات -4

  -ج                                  -ب                            -أ

 : للزوال قابل امر أجل من لمحرماتا -5

   -ج                                   -ب                            -أ

   -و                                  - هـ                             -د

    ..................... وخالتها المرأة أو وعمتها المرأة بين الجمع حكم *

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : الخاطئة العبارة  أمام( خطأ) وعالمة الصحيحة العبارة أمام( صح) عالمة ضع/ 1س

 )     (   تعليمها مواصلة المرأة اشتراط:  النكاح شروط من -1

 )   ( األولى طالق اشتراط للمرأة يجوز -2

  )   ( بكراً  المرأة تكون أن اشتراط للرجل يجوز -3

 )     (  عليها يتزوج أال زوجها على تشترط ان للمرأة يجوز -4

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4

 

1  
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 : يلي ما عرف/ 1س

 .......................................................................................................................................................................................................................:المتعة نكاح -1

 .....................................................................................................................................................................................................................: الشغار نكاح -2

 ................................................................................................................................................................................................................... :التحليل نكاح -3

    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

             المعايير التي ذكرها رسول هللا في اختيار الزوجة                                                                                      
1-                  2-                3-                         4-                   5-  

     2                      -1المعايير التي ذكرها رسول هللا في اختيار الزوج-                                                                                                

 

 ................................................................................................؟ الخطبة عرف /1س

 : الخاطئة العبارة  أمام( خطأ) وعالمة الصحيحة العبارة أمام( صح) عالمة ضع/ 2س

 )   ( بها الخلوة له فيستحب للرجل بالنسبة يةبأجن تعد الخطبة مرحلة في المرأة -1

 )    ( إليها ينظر أن نكاحها على عازما وكان امرأة خطب لمن يحرم -2

 )   ( الزواج على اإلقدام قبل به يثقان من استشارة المخطوبة و الخاطب على يشرع -3

 )    ( الزواج على اإلقدام قبل سبحانه هللا استخارة خطوبةالم و للخاطب يشرع -4

  ؟ الخطبة فيها تحرم التي الحاالت هي ما/ 3س

1-                                                  2-                                                                                 

 ............................................................................؟الصالح الرجل على موليته من واجالز عرض للولي يشرع هل/ 4س

6 
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 : الخاطئة العبارة  أمام( خطأ) وعالمة الصحيحة العبارة أمام( صح) عالمة ضع /1س

 )    (اهزوج على ةللزوج واجب الصداق -1

 )   ( المهر تخفيف يسن -2

  (    ) تأخيره ويحرم مهرال تعجيل يجب -3

 : التالية الفراغات أكمل/ 2س

 .......... فلها يتراضيا ولم العقد في المهر لها يحدد ولم المرأة تزوجت إذا -1

 ........... فلها بها الدخول وقبل العقد بعد زوجته الزوج طلق إذا -2

 ........... فلها بها الدخول وبعد العقد بعد زوجته الزوج طلق إذا -3

 ........... فلها محدداً  المهر يكن ولم  بها الدخول قبل زوجته الزوج طلق إذا -4

 
 .............................. العرس وليمة حكم*

 : هما ما بشرطين العرس لوليمة الدعوة إجابة تجب/  1س

1- 

2- 

 : الوليمة محظورات من اثنين اذكر/ 2س

1- 

2-   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : التالية الفراغات أكمل/ 1س

 .................. تنظيمه وحكم........ .......... النسل تحديد حكم -1

           . مشوهاً  كان وإن..... ......... إسقاطه وحكم,  يوم................ بلغ الذي هو وحالر فيه نفخت الذي الجنين -2

 . األم حياة على ضرره ثبت كان إذا..................و

 ................................ أنه ثبت إذا إال................ إسقاطه حكم الروح فيه تنفخ لم الذي الجنين -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      

                         ...................................: اإلنسان يهال احتاج اذا الطالق-2 ...................................:  الطالق -1 : يلي ما حكم ما/ 1س

 ...................................: بدعيا الطالق كان اذا-4    ...................................المرأة:  اليه احتاجت اذا الطالق-3

 الفراغات اكمل/2س

 فيه يجامعها لم طهر فيطلقه واحده  زوجته الزوج يطلق ان هو........................................-1

 .او وهي حاملوالثالثة  الثانيةوكذلك 

 جامعها طهر في أو متتالية طلقات ثالث زوجته الزوج قيطل ان هو........................................-2

 0 حائض هي أو فيه

 

11 
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 : الخاطئة العبارة  أمام( خطأ) وعالمة يحةالصح العبارة أمام( صح) عالمة ضع/ 3س

 )   (الطالق يقع الطالق ينوي ولم طالق انتي لزوجته الزوج قال اذا-1

  )   (الطالق يقع الطالق ونوى ألهلك اذهبي لزوجته الزوج قال اذا-2

_____________________________________________________________ 

 

 ...........................................................................................................................................................................................: يه الرجعية المطلقة -1

  ..............................................................................................................................................................................هي:  صغرى بينونة المطلقة-2

  ............................................................................................................................................................................... هي:  كبرى بينونة المطلقة-3

____________________________________________________________ 

 

 .......................................................................................................................................................................................................................:هو الخلع # 

 حكم الخلع إذا كان الزوج مقصرا في حق هللا ................. ....... 

  إذا كان الزوج مقصرا في حق الزوجةحكم الخلع....................  

  مطالبة الزوجة بالخلع إذا لم يكن فيه سببحكم .....................  

2 
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 ؟ اإليالء عرف/ 1س

........................................................................................................................ 

  ......................يالءاإل على الزوج أصر إذا بالخلع الزوجة مطالبة حكم *

 

___________________________________________________________ 

  

 : يلي فيما النساء عدة اذكر/ 1س

 .....................................................................: بها الدخول قبل المطلقة -1

 ..................................................................... : حيضهاالتي لم ينقطع  بها الدخول بعد المطلقة -2

 ..................................................................... : زوجها عنها المتوفى -3

 ..................................................................... :زوجها عنها توفى التي الحامل -4

 ........................................................... والصغيرة التي لم تحيض :وتسمى اليائس المطلقة التي انقطع حيضها لكبر سنها  -5

4 
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 ............................. الغنية الزوجة على النفقة حكم *

 -2فق .........و...........ان يكون المن -1 :االقارب على ةالنفق وجوب شروط *

 

 ____________________________________________________________ 

 

  ..................................................................................................................................................................................................... :هي الرضعة  *

 اذكرها؟ شروط ثالثة للرضاع /1س

1-                                                           2-           

3-  

 2                              -1 :للراضع يثبت الذي فما الرضاع ثبت اذا-  

_______________________________________________________  

 

 : الخاطئة العبارة  أمام( خطأ) وعالمة الصحيحة العبارة أمام( صح) عالمة ضع/ 1س

 )    (االب السابعة سن دون بالحضانة االحق -1

  )     ( السابعة سن بعد الوالدين بين لطفلا يخير -2

6 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

 .................................................................................................................................................................................. اصطالحاً؟ البيع عرف/ 1س

 ؟ اذكرها ثالثة البيع أركان/ 2س

1-                                      2-                                            3-  

 

 :  يلي ما عرف/ 3س

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  المقايضة -1

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  السلم -2

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  التقسيط -3

1 
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 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  بالدين الدين بيع -4

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  المساومة -5

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  األمانة -6

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  : المزايدة -7

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الصرف : -8

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ بيع التولية: -9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :اذكرها شروط سبعة للبيع/ 1س

1-                                                      2-     

3-                                                      4-   

5-                                                      6-  

7-   

 : يلي ما حكم ما/ 2س

 ...................................: الديون ليسدد أمالكه بيع على المدين الشخص القاضي اكره إذا البيع -1

 ................................... : الضرورة عند الميتة بيع -2

 ............................................. : الثمن جهل إذا البيع -3
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 .................................................................................................................................................................................................. ؟ القبض عرف/ 1س

 : هما ماامرين  المبيع قبض على يترتب/ 2س

1-   

2-   

 : الخاطئة العبارة  أمام( خطأ) وعالمة الصحيحة العبارة أمام( صح) عالمة ضع/ 3س

 )  ( البائع على فالضمان المشتري يقبضها أن قبل السلعة تلفت إذا -1

  )   ( البائع على مانالض يكون البائع عند فتلفت السلعة قبض من المشتري امتنع إذا -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .......................................................................................................................................................... اصطالحا ؟ البيع في الخيار عرف/1س

................................................................................................................................................................................................................................................... 

 : التالية الفراغات اكمل/2س

 .....................................................................................هو المجلس بخيار المراد -1

 .....................................وحتى..............................من لعاقدينل المجلس خيار يثبت -2

 ......... لبيعا في الخيار اسقاط حكم -3

 ..........البيع في الخيار إلسقاط التحايل حكم -4

 ................................................................................................هو الشرط خيار -5

 : هما شرطان الشرط خيار لصحة يشترط/ 3س

1-                                                  2- 

  األرش؟ عرف/4س

................................................................................................................................................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................................................................................... ؟ التدليس هو ما/ 5س

3 
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_

____________________________________________________________ 

 

 ..........................................................................................................................................................................؟ البيع في الشروط عرف/1س

  ؟ البيع وشروط بيعال في الشروط بين الفرق ما/2س

  -1          البيع  شروط -أ

                            2- 

  -1    البيعفي  شروطال -ب

                   2- 

 :يلي ما يتبعفي البيع  الشروط انواع ألي/ 3س

 .....................................................................................الشروط من الرهن اشتراط-1

 .........................................................الشروط من حاال الثمن يكون ان اشتراط-2

 ................................................................الشروط من السلعة في صفه اشتراط-3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1-                                  2-                                        3-  

 

 : هي البيع في الظلم انواع #

 هو: الغش ............................................................................................................................................................................................................     

  : هوالنجش  ............................................................................................................................................................................................................                                                                                             

 هو: راالحتكا ............................................................................................................................................................................................................      

 

 * (  )   والربا الظلم المحرم الكسب أسباب من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    

 هو شرعا الربا ................................................................................................................................................................................ 

 2                                    -1 الربا أنواع-  

 هو:  ربا الديون.......................................................................................................................................................................................................... 

 2                                   -1:  انواع ربا الديون-  

1 
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 هو  ربا البيوع :....................................................................................................................................................................................................... 

 2                                         -1:  بيوعانواع ربا ال-  

 القروض ربا ويسمى   يونالد ربا من القرض أصل في المشروطة الزيادة   (  )  

 الديون ربا من حلوله عند الدين في الزيادة    (      ) 

 ـ ج                    ـ ب                  أـ   فيها يندرج األثمان     

  4           -3          -2          -1  :وهي يدخر وما انواع أربعة فيها يندرج األطعمة-   

  هو الفضل ربا ......................................................................................................................................................................... 

 هو النسيئة ربا..........................................................................................................................................................................  

 ذاته الجنس في(بالزيادة) بالتفاضل يكون الفضل ربا (   )   

 الحال في التقابض بعدم يكون النسيئة ربا   (   ) 

 الحال في التقابض ابيعه في يشترط العلة اتفقت و األجناس تلك اختلفت إذا   (  )  

   البيوع ربا فيه يجري ال األطعمة منً  مدخرا يكن لم ما  (  )   

 التفرق قبل التقابض و المقدار في التساوي بالذهب الذهب بيع صحة في يشترط(     )    

 التساوي  يشترط وال الحال في التقابض بالفضة الذهب بيع صحة في  يشترط   (  )  

 األقل على احدها تقابض يشترط بذهب كتمر والعلة نسالج اختلف إذا   (   ) 

 

 الشروط العلة الجنس

         بتمر تمر مبادلة////  واحد

 بذهب ذهب مبادلة

      االدخار

                                 االثمان

 التقابض و التساوي

 نقدية بأوراق ذهب مبادلة اثنين

                    بشعير تمر مبادلة أو

     اثمان

 االدخار

 التقابض

 احدهما على األقل قبض وأثمان ادخار نقدية بأوراق تمر مبادلة
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 ..........................................................................................................................................................................................: هوالصرف 

   -3                            -2                           -1النقود هي : 

( يشترط لصحة الصرف شرطان سعوديةبرياالت  سعودية# إذا كانت النقود من جنس واحد مثل) رياالت 

   -2                            -1هما  

بجنيهات مصريه ( يشترط لصحة الصرف  سعوديةكانت النقود من جنسين مختلفين مثل ) رياالت # إذا 

 0....................................................................................شرط واحد هو 

     

 

 .......................................................................................................................................................................................: هو بيع الِعينة

...................................................................................................................................................................................................................0 

 0................................................................................................................................................ألنه ........................... حكم بيع العينة

  # السلعة في العينة ترجع إلى البائع األول )      (

4 

5 

almanahj.com/sa



19 | P a g e ثانوي االول الصف الفقه مادة تلخيص  

 

 

 

 ..............................................................................................................................................................................................هو  التورق

..................................................................................................................................................................................................................0 

 0..............................حكم التورق

  # السلعة في التورق ال ترجع إلى البائع األول )      (
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    .....................................................................................................................................................................................:هو الغرر شرعاً 

 احوال الجهالة في المبيع هي  

1-                                                    3-  

2-                                                    4-  

5-                                                                                      

 ...............# العقد في القمار والغرر مبني على........................متردد بين ..................

 # القمار يكون في ................................................ والغرر يكون في ....................

 هو  بيع حبل الحبلة :............................................................................................................................................ 

 هو   بيع المضامين :............................................................................................................................................                                 

 هو  بيع المالقيح :   ............................................................................................................................................ 

  ...................... حكم بيع الثمار قبل ان يبدو صالحها 

 

 

 

1-                                 2-                                   3 -    

 

1-                                                    2-        

                                  .....................................................................................................................................................هوالتأمين التجاري :

 ....................................................................................................................................................هوالتأمين التعاوني :

 بين حكم التأمين فيما يلي : 

 : التأمين التعاوني :           .......................................... التأمين التجاري.......................................... 

  : التأمين المجاني بال عوض :          ..........................................التأمين على السلع ..........................................  
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 ...............................................  .....................................................................................................................................: هو  بيع التقسيط

..........................................................................................................................................................................................................................0 

 : حكم بيع التقسيط............................. ............. 

  : يشترط لصحة بيع التقسيط 

  -أ 

  -ب

   -ج

   

  

 

 .................... .....................................................................................................................................................................: هو بيع المرابحة

                     ............................حكمه:..........................................................................................................................................................

 يشترط لصحة بيع المرابحة : 

1-   

2-   

3-   

4-     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

1 
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  1-                                                2- 

 الخصم الفوري : ..................... حكم أخذ المصرف رسوم مقابل اصدار بطاقات 

 ستخدام بطاقات الخصم الفوري في شراء الذهب والفضة :......................حكم ا 

 ............. : حكم أخذ المصرف عمولة من البائع إذا كان الشراء بالسحب الفوري  

   

 1-                                                        2-   

 هي : ت الخصم الشهريبطاقا........................................................................................................................................................................ 

   هي  بطاقات الدين المتجدد: .......................................................................................................................................................................... 

 حكمها ..........................................................................................  ......................................................................................................................

 هي : بطاقات االئتمان........................................................................................................................................................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .....................................................................................................................................................:هي  خصم األوراق التجارية

......................................................................................................................................................................................................................... 

 ...........................و................ ألنه يجمع بينحكم خصم األوراق التجارية ...............

  

1-                            2-                               3-      
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 ...............................: .............................................................. لوكالة شرعاا

 : بين حكم الوكالة فيما يلي 

  التوكيل في أداء الحج الواجب عليه إذا كان عاجزا...................................  

  التوكيل في إخراج الصدقات للفقراء................................... 

 التوكيل في األعمال التجارية ................................... 

  التوكيل في أداء الصالة عنه................................... 

 توكيل الصبي والمجنون................................... 

 التوكيل في األعمال المحرمة ................................... 

 هي : شروط عقد الوكالة  

1-   

2-   

3-   

4-   

 

1 
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 ...................................... ...........................................................................................................................................: العارية اصطالحا

......................................................................................................................................................................................................................... 

 شروط العارية : 

1-   

2-    

3-   

                                                      

  ...............................................................................................................................................................................................هي:  اإلجارة اصطالحا

 اإلجارة هــــي :  شروط

1-                                                          4- 

2-                                                          5- 

3-   

  : يجوز لمن ملك منفعة أن يؤجرها على غيره وإن لم يكن مالكا للعين بشرطين هما 

1-    

2-      

 اإلجارة ببيعها )     (   يجوز بيع العين المؤجرة وال تنفسخ 

 

2 

3 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 شروط جواز الشراكة : *       

1-    

2-     

3-                                                                                                                            

 *ما ال يشترط في الشركات : 

     1-  

     2-  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  : 2                                -1هي-  

  1-  هي شركة األشخاص........................................................................................................................................................ 

  : انواع شركات األشخاص 

 .....................................................................شركة العنان : .................... -1

  .......................................................................................................... 

 

 ........................ شركة المضاربة :............................................................. -2

 ......................................................................................................... 

 

 شركة األبدان :........................................................................................  -3

.......................................................................................................... 

 

  الفرق بينهما هو إن 

 ( ال وبدن معامشركة العنان         )    -1

 ( مال من أحدهما وبدن من االخر)  شركة المضاربة      -2

  ( بدن منهما من غير مالشركة األبدان        )   -3

 

 

1 

2 
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 هي  ة األموالشرك -2

 ................................................................................................................................................................................................األسهم هي 

   -3                                -2                      -1خصائص األسهم 

 :للسهم الواحد ثالث قيم هي 

 1- القيمة االسمية وهي ............................................................................................................................................................................. 

 2- القيمة الدفترية)الحقيقية(وهي ...................................................................................................................................................... 

 3- القيمة السوقية وهي .......................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................: وهي الشركات المختلطة

 ........................................................................................................................................................................هو  المستثمر

 ........................................................................................................................................................................هو المضارب

 .................. ................................................................................................................................................................................هي  السندات
 

 .........................................حكمها.........................................................................................................................................................................

 
  

 
 ........................................................................................................................................................................................... المسابقة هي

 ............................. تعذيب الحيوانات في اللعبحكم 

 ............................. كشف العورات أثناء المسابقةحكم 

  -2                               -1شروط جواز المسابقات 

 ................................................................................................................................................................المسابقة المستحبة هي 

3 

1 
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 .............................................................................................................................................................................اللٌقطة اصطالحا :

  : بين حكم أخذ اللقطة فيما يلي 

                    )                  (ذا أخذ اللقطة وقدر على تعريفها :إذا علم من نفسه األمانة إ -1

 (     :)              إذا علم من نفسه عدم القدرة على تحمل األمانة  -2

 :)                  ( إذا كان المال في مكان مخوف  -3

 ( :)                   إذا كان المال تركة صاحبه رغبة منه  -4

 ( :)                إذا كان المال ال تتبعه همة أوساط الناس -5

 (  :)                   إذا كان حيوان يستطيع حماية نفسه  -6

  :)                  ( ماية نفسهإذا كان حيوان ال يستطيع ح -7

  ...................... حكم انشاد الضالة في المساجد 

   ( ال يجوز أخذ لقطة الحرم إال لمن أراد حفظها وتعريفها وال يملكها    )  

 

 

 

 

  

  

 :اللقيط.........................................................................................................................................................................................................................  

 حكم التقاط اللقيط             (:                  ) 

 هو أولى الناس بحضانة اللقيط .................................................................... 

 :التبني........................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

2 

3 
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 هي  الجناية شرعا...........................................................................................  

  2                                           -1انواع الجناية-  

  3                       -2                        -1انواع الجناية على النفس- 

 جناية على النفس تكون ال......................... 

 أي ال يجوز قتلها (               –            –             –              هي األنفس المعصومة ( 

 ..................... الذي يقيم في بالد المسلمين إقامة دائمة يهو الكتاب 

 ............. السفارات االن يشير الى سلمين عهد وصلح , وتبادل الم من كان بين دولته وبينهو

  وجود هذا العهد والصلح

 .................. هو الكافر الذي يدخل بالد المسلمين بعقد أمان من اإلمام أو نائبه وإن كان قومه

  محاربين للمسلمين

                                          

 هو القتل العمد..............................................................................................................................................................................................  

 3            -2           -1أولياء القتيل بين ثالثة أمور  يخير: القتل العمد-   

 .......................... ليس فيه كفارة إال التوبة 

  وتسلم ............... الذي يتحمل الدية -القتل العمد........................... 

  نوع الدية فالقتل العمد...........................  

 يسقط القصاص  فالقتل العمد....................................................  

 

 

 

1 

2 
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 هو  القتل شبه العمد.......................................................................................  

 ليس فيه.................... ويترتب عليه امران :  القتل شبه العمد 

1-                                                  2-   

 ............................................. وتسلم ............. الذي يتحمل الدية -العمد  شبه القتل -2

  الدية فالقتل شبه العمدنوع ........................... 

                                 

  هو القتل الخطأ...........................................................................................  

 

  ليس فيه.................... ويترتب عليه امران : الخطأ القتل 

1-                                                 2-   

  وتسلم   .............. ةالذي يتحمل الدي ........................... الخطأالدية فالقتل نوع................................................................. 

 ( هي والكفارة)   كفارة القتل شبه العمد والخطأ فيها......................................................... ........................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 الحكمة من مشروعية الكفارة.......................................................................................................................................................... 

 الفرق بين القتل العمد وشبه العمد والخطأ 

 قصاص ليس فيه القتل شبه العمد والخطأو          قصاص القتل العمد فيه 

 دية مغلظة القتل العمد وشبه العمد فيهما 

 دية مخففه القتل الخطأ فيه 

 العاقلة  وتسلم في ثالث سنوات الذي يتحمل الدية -شبه العمد والخطأ   القتل 

  

3 
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 الجناية على ما دون النفس هي ............................................................................   

  كإتالف العين أو اليد ونحوها (  ........................................الجناية على األطراف تكون (  

 كإتالف منفعة البصر والسمع ( .....................................ن الجناية على منافع البدن تكو(     

  الجرح في الرأس أو في الوجه يسمى  ................................ 

 هي  الموضحة.............................................................................................. 

 هي  الجائفة................................................................................................. 

  فالمجني عليه مخير بين عمداالجناية على ما دون النفس إذا كانت   :                                       

1-                  2-                     3-   

 القصاص في الجناية على ما دون النفس يشترط فيه .......................................................................................... 

 تقسم بعدد األطراف من الجنس الواحد                                                              في الجناية على ما دون النفس  دية األطرف

................................... ( ففيه األنف –الذكر  –كاللسان * ما كان في البدن منه عضو واحد) 

 ...................لعضو الواحد ( ففي االيدين –األذنين  –كالعينين * ما كان في البدن منه عضوين )

  ففي كل منخر  كالمنخرما كان  في البدن منه ثالثة اعضاء......................... 

  ففي كل جفن  كالجفونما كان في البدن منه اربعة اعضاء....................................... 

  ففي كل أصبع  كاألصابعما كان في البدن منه عشرة اعضاء.................................. 

 (                 العين الواحدة )  -2   (                              اللسان )  -1:  حدد دية كل مما يلي       

(                األنف بمنخريه )  -5  (                   في كل منخر ) -4(                  )العينين  -3

   (                        السن )  - 8 (                         اإلصبع )  -7 (                 )  الجفن -6

 فتقدر الدية بمقدار النقصإذا ذهبت كلها , فإن نقصت المنفعة ...................ديةففي كل منفعة  -9

  .............................ففيه بسبب الجناية أي سمع احدى األذنين , فلو ذهب نصف السمع 

5 
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 .......................................................................................................................................................................................................: التعدي-1

 ....................................................................................................................................................................................................... : التفريط-2

 .................. و .......................يترتب عليه ف منهتفريط أو تعدي ب *إذا حصل لقائد السيارة حادث

 ....................................من غير تعدي وال تفريط فال يترتب عليه  *إذا حصل لقائد السيارة حادث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ....................................................................................................................................................................................................هي الحدود 

  2                               -1الحكمة من مشروعية الحدود- 

 3                    -2             -1 ان يكون الجاني شروط إقامة الحدود-     

  حكم الشفاعة في الحدود...................... 

  ال يقيم الحدود إال .............................. 

 

  

 ....... ............هو الوطء في القبل في غير نكاح صحيح وال ملك وال شبهة 

 حد الزاني المحصن ..................................................................  

 حد الزاني غير المحصن ............................................................. 

5 

1 
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 3                         -2                                                 -1هو    المحصن-                                                   

 (غير محصن ) إذا اختل احد هذه الشروط الثالثة فهو  

 3                         -2                             -1 شروط إقامة حد الزنا-   

 3                         -2                       -1ت الزنا بأحد ثالثة أمور يثب- 

  (  إذا ثبت إن امرأة حملت باإلكراه يسقط عنها حد الزنا    ) 

  ( يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال عدول بحقيقة الزنا     ) 

  حكم الخلوة بالمرأة وسفرها بال محرم.................. 

 2                                       -1ن تحريم الزنا الحكمة م-  

  

  1 ......................................................................................................................................................................... هو اللواط 

 حد اللواط :......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... . 

 

 1...........................................................................................................................................................................................................لقذف : هوا

 1..................................................................................................... حد القذف 

   2                                  -1شروط إقامة حد القذف-  

3-                               4-                                           5-  

 

 هو  المسكر..................................................................................................   

 توعد هللا من شرب المسكر في الدنيا أن يسقيه من ....................................................... 

 1وليس حدا  ................. وللحاكم أن يزيد........................ شرب المسكر حد    

3 
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 .......................................................................................................................................................................................................السرقة : هي 

 وق ما يلييشترط  إلقامة حد السرقة في المال المسر                                                   : 

1 -                                  2 -                               3-                                     

4-                                   5-                                6-      

 فإن عاد  .........................................................................السارق عقوبة...................................................................................................   

 

 .................. هتك األعراض ........  –ل سلب األموا –هي اإلفساد في األرض بسفك الدماء 

   ( المحارب ال يقصد شخصا بعينة بل ينشر الرعب في قلوب الناس√    ) 

  3                              -2                           -1من صور الحرابة- 

 أو.............................. أو ........................... هي  المحارب عقوبة...........................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................................................................................أو

 1......................................................................................................................................................................................................الصيال هو 

  ( يشرع دفع الصائل باألسهل فاألسهل      )  

    

 1...............................................................................................................................................................................................هو شرعاالبغي :

  حكم الخروج على الحاكم المسلم..................  

 فإذا خرج جماعة على إمام المسلمين فيجب على اإلمام كيفية التعامل مع البغاة ........................ 

 لقتال ...................و......................... فإن رجعوا وإال لزمه .................. وإذا ترك البغاة ا

 

5 

6 
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 ...........وعقوبته  ...........هي التحول من اإلسالم إلى الكفر حكم المرتد ............................ 

  ( ردةاالستهزاء باهلل أو برسوله أو بدينه.....................  ) 

  (  ردة السحر.................... ) 

  (  ......................ردة ) استباحة الزنا او الخمر 

 ................ يدفن مع المسلمين   وال  يصلى عليه وال  يفرق بينه وبين زوجته  ال يرث وال يورث 

 ....................  ليس فيها حد وال كفارة وال قصاص هو عقوبة غير مقدرة شرعا في معصية 
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 رحيملا الرمحن اهلل بسم
 مقررات نظام 1فقة عمل اوراق

 النافع العلم من العمل هذا اجعل اللهم

 السلمي غايل مبارك/  األستاذ العمل مقدم

 جبدة قيس بن األحنف ثانوية

 دعائكم صاحل من تنسونا ال
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