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 1اسئلة فقه 
 
 ضعي املصطلح املناسب لكل تعريف :#

 حل عقد الزوجية مبقابل تدفعه الزوجة أو وليها )..............................(  -  

 إقامة اإلنسان غريه مكانه ليقوم بعمل ما بدال منه .)...........................(-  

 طفل ُوجد مطروحا أو ضائعا وال ُيـعرف نسبه )................................(- 
 التحـّول من اإلسالم إىل الكفر .)................................(-  
 مبا ُيوجب قصاصا أو ماال.)................................( التعدي على بدن اإلنسان -   
 عقد على املنافع بعوض .  )............................................( -        

 .........(هي شركة ذات شخصية اعتبارية مقسمة متساوية إىل أسهم متساوية  القيمة تطرح لالكتتاب العام . ).....................-.   
 أن يعطي شخص شيئا ألخر ينتفع به ويرده من غري مقابل . )...................( - 

 هي صكوك قابلة للتداول تصدر عن شركة مساهمة لتمثل حصة يف رأس مال الشركة  .)...................................(  -   
بيع سلعة معلومة بثمن مؤجل أكثر من مثنه احلال يدفع مفرقا على أجزاء يف أوقات معلومة     -

 )........................................( 
 رمي بزنا أو لواط )...............................................(-
 

  أكملي الفراغات التالية #
 ...............................و..........................................من أسباب خالف العلماء  - 
 ينقسم الطالق من حيث موافقته للسنة من عدمها إىل ......................و................... - 
 .........من أنواع الربا )ربا البيوع ( ،وهو قسمان : ...................و....................... - 
 بطاقات اخلصم الفوري املصرفية تستخدم يف :.........................و..........................- 

 من آداب اإلستعارة ............................................و..................................... - 

 .......و.........................................من أنواع شركات األشخاص ......................-و

 من شروط املسابقات ..................................و........................................- 

 من شروط اإلحتكار احملرم ...............................و........................................ - 
 
 
 



 

 

 دللي من القرآن الكريم على مايلي :  #

 حتريم الزنا ، وأن اهلل تعاىل مساه فاحشة . 
 قال تعاىل : ) والتقربوا................................................................ (.

 حتريم احلرابة وهي اإلفساد يف األرض . 

 ...............................( .  ) وال ..............................  :قال تعاىل  
 
 من : عددي اثنان لكال#

 . {الكوفة بالعراق مدرسة  }مدرسة الرأي .   أشهر علماء   -
 شروط النكاح-
 شروط البيع-
 األموال الربوية-
 انواع الصناديق االستثمارية . -
 شروط عقد الركالة .-
 اداب االستعارة -

 شروط عقد االجارة.- 
 
 عللي.#

 ؟= ال جيوز البيع والشراء بعد نداء اجلمعة الثاني ملن تلزمه الصالة . 
   
 ؟   حرم اإلسالم خطبة الرجل على خطبة أخيه املسلم .   -   

 
 يف شراء الذهب والفضة والعمالت  . ؟    الشهري  جيوز أستخدام بطاقة اخلصم    - 

 مل يوجب اهلل الكفارة يف القتل العمد ؟ 

 تغليظ العقوبة يف اللواط ؟ - 
 حتريم اجللوس على مائدة ُيـدار عليها اخلمر ؟-
 
 مثلي مبثال واحد فقط:#

     مسابقة مســتحبة ............................-
                                                               ردة باإلعتقاد........................... - 



 

 

 ..........................................  حالة طالق بـ ) لفظ الكناية (-
 .      .............................التقاط املال الذي ال تتبعه همة أوساط الناس .   - 

 . ما يصح يف املهر  -       
     .األجري املشرتك    -          

 .املسابقات املستحبة     -            
 \ هلا  يف كل من املخصص اجلدول  من العبارات التالية ما يناسب  بيين #
اإلسراف يف الوالئم ،  -     -شرط من شروط االحتكار  –أنواع األجراء  –خاصية من خصائص األسهم  - - ربا الفضل    

أن حيمل حديد أو متاعا على السيارة دون أن  -   -   التقسيطشرط من شروط بيع  - صناديق البضائع  -  ورمي األطعمة 
 -  تعريف اإليالء   -  نكاح  الشغار تعريف  -    بطاقة التأمني  - لف الصائيتعر -حيكم ربطه فيصيب سيارة أخرى  

اجلاني من يعلمه آدميا أن يقصد  –تعري  ف االنتحار  -أن يسرع سرعة تزيد من احلد املسموح به نظاماً     -  شركة األموال
 معصوما مبا يغلب على الظن موته به .                   

   أجري مشرتك -أجري خاص   - 1
  أو ماله أن يتعدى على الشخص يف نفسه - 2

 حيوانَا . أكان آدميَا أم  أو عرضه سواء 
  

   . ربا البيوع نوع من أنواع  - 3
                                     ستثمارية .االالصناديق  أنواع نوع من - 4
   من حمظورات الوليمة يف اإلسالم . - 5
     صور من صور التعدي قي قيادة السيارة - 6
                                   صور من صورا لتفريط قي قيادة السيارة - 7
                               تعريف القتل العمد . - 8
                               أن يكون يف وقت الغال .  - 9

11 
- 

  {أخته . .  –بنته  }أن يتزوج الرجل موليته   
 على أن يزوجه األخر موليته .

  

11 
- 

 احللف على ترك وطء الزوجة أبَدا، أو أكثر 
 .من أربعة أشهر

  

، أي املتاجرة بها بيعا  أنها قابلة للتداول -12
 وشراء .

  



 

 

 
 
-كل من  : نواع صلي من العمود األول ما يناسبه من العمود الثاني بوضع الرقم املناسب أمامه يف أ#  -   

   الدين املتجدد . -اخلصم الشهري     اخليار .  -1
األشياء   –احلياة   –الطيب  –النفس    الردة   -2

  واملمتلكات
 -منافع البدن   –اجلناية على األطراف    العقوبات التعزيرية  -3

  الشجاج واجلروح .  
  االئتمان.  -اخلصم الفوري      اجلناية على النفس – 4 
شركة  - 5 

 األشخاص
   التعاوني أو التبادلي . -التأمني التجاري    

التأمني من حيث  - 6 
   احلقيقة

 –التضامن  –األبدان  -  املضارية  –العنان   
   .احملاصة

البطاقات  - 7
 املصرفية 

 .  اخلطأ    -شبه العمد    -القتل العمد     

اجلنايات ما دون  -  8 
 النفس  

   معنوية . -مالية     -بدنية    

التأمني من حيث  - 9
 املوضوع .

  الفعل  .   -اإلعتقاد   -القول    

بطاقات  - 11
 االئتمان. 

العيب  .      -الشرط       -اجمللس      
  التدليس   

 
 

             
 
 
 



 

 

 صلي كل عقوبة مبايناسبة من العمود الثاني العقوبات التالية :# 
 }.  احملصنالزاني حد  -1

 .{الثيب 
قطع اليد اليمن من مفصل الكف فإن  {       } 

 عاد قطعت  
ــة فــال      ــه مــن مفصــل الكعــب ثــم إن عــاد ثالث رجل

   قطع وإمنا حيبس ويعزر
 حتى يتوب أو ميوت .

الغري الزاني حد أما  -2
                                                                                        { البكر  }.   صناحمل

وهي حـق ألوليـاء    .الدية املخففة  -1  {        } 
      الكفارة – 2 املقتول

 3الديـة .    –. 2وجوب القصاص  - 1 {        }  .  حد القذف -3
 العفو جمانا. –

عقوبة شارب  -4
 املسكر .

   جلد عشرين جلدة.   {        } 

وجـوب    -1ال قصاص فيه ولكـن      {         }  عقوبة املفٌترات   . -5
 الدية املغَلظة .                                                                                   

   .  وجوب الكفارة -2               
شبه   قتليرتتب على  - 6

 أمران.العمد 
ــراه     {         }  ــا يــ ــام مبــ ــزره اإلمــ ــر . فيعــ التعزيــ

   مناسبا  .  
فيرتتب القتل اخلطأ أما  -7  

  أمرانعليه كذلك 
أربعون جلدة ، وللحاكم أن يزيـد إىل   {         } 

  .   مثانني  تعزيرا
   جلد مثانون جلدة .   {         }  حد السرقة . -8  
     جلد احلر مائة جلدة وغرب عامًا .  {          }   

الرجم حتى املوت بإمجاع أهـل السـنة    {          } 
.    

 
 
 
 



 

 

   ... \التالية  ما يناسب العبارات بوضع خطاختاري من بني األقواس #
 الذي انتشر مذهبه يف مصر واملغرب اإلسالمي هو مذهب: (  1      

     {احلنابلة ـأمحد بن حنبل         -الشافعية حممد الشافعي        -          املالكية مالك بن أنس  }            
   -  جيوز    -     ال جيوز  }.  أن التعصب لقول أحد من العلماء وحنن نعلم أن احلق مع العامل األخر (  2    

   {مكروه   
                                   ني ربويني من جنس واحد كذهب  بذهب  . املبادلة بني مال(     3    

يشرتط   -   فقط  يشرتط التقابض   -   قبل التفرقوالتقابض بينهما يف املقدار  يشرتط التساوي  }        
  {  التساوي فقط 

 السلعة عن الناس مع حاجتهم إليها : ليزداد الطلب عليها ، ثم بيعها بسعر مرتفع هو تعريف .حبس   (4    
  {     الظلم       -       خيار الشرط بيع    -         يف البيع  االحتكار    }    
 أن يعطي شخص شيئَا ألخر فينتفع به ويرده من غري مقابل ،هو تعريف.   ( 5   
 {          العارية           -          الوكالة           -              املسابقات    }  
 }  العاقدان واملعقود عليه  وصيغة العقد  -العاقدان واملعقود عليه         -العاقدان       }أركان البيع     (6   

 
   - الطالق السين    -  بدعيالطالق ال  }حل عقد الزوجية مبقابل تدفعه الزوجة أو وليها هو تعريف . (7  

 }اخُللع
 .  أ ال يكون يف ذلك عدوان على محل قائم    (8  

  {   شرط من شروط تنظيم احلمل  -   احلضانة شرط من شروط    -شرط من شروط إسقاط اجلنني    }      
 يعترب أول أنواع التأمني ظهور هو التأمني  .     (9   
   {      البحري        -الربي                -اجلوي               } 
 يف اإل     إقامة الوليمة للعرس( 11   

  {            مستحبة       -          ال جتوز      -  واجبة          }         
 عمة الزوجة وخالتها .. من امُلحـرمات حرمة مؤقتة بسبب :(11    

 امُلـصاهرة    -أمر قابل للزوال             -اجلمع    -الرضاعة           -

 عدة املطلقة الصغرية اليت مل تبلغ : (12     

 حتى تضع محلها -العدة هلا                -أشهر                3 -أشهر وعشرا         4 -

 



 

 

 يرتتب على القتل اخلطأ : (13  
 الدية املخففة +الكفارة  -الدية املخففة +الكفارة    -اليرتتب عليه شيء  -القصاص والدية والعفو    -

  من حيق له إقامة احلدود على اجلناة :(14

 احلاكم أو من ينيبه كالقضاة   -أي شخص                   -أهل اجلاني                -

 حد الزاني احملصن : (15  

  41اجللد  -وتغريب عام         111جلد  -الرجم حتى املوت           -         81اجللد   -

 أن يزوج الرجل ابنته أو اخته على أن يزوجه اآلخر ابنته أو اخته ، هذا ماُيعرف بـ :(14    

 النكاح املشروع( -نكاح التحليل            -نكاح الشـَغـار          -نكاح املـتعة        
 

 عما يلي : أجييب #
مع إستحباب إقامة وليمة العرس إال أن هنالك حمظورات جيب التنبه هلا ،حتدثي عن   حول حمضورات وليمة العرس ؟ - 

 يكفي اثنان

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

 ماهي التزامات املؤجر واملستأجر ؟ -

 املؤجر عليه :
 املستاجر عليه :

 ماحلكمة من إباحة املسابقات ؟

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

 كيف تكون معاملة اللقيط ؟
............................................................................................................. 

 ماعقوبة املرتد يف الدنيا ، ويف اآلخرة ؟ 

 يف الدنيا /                                              يف اآلخرة / -

 


