
      

    
 

                                            

 
 

 اختاري اإلجابة الصحيحة / 

 دلتها العملية التفصيلية معرفة االحكام الشرعية من أ  /1
 الشريعة الفقه المقارن  أصول الفقه  الفقه  

 نشأ الفقه اإلسالمي منذ عهد:/ 2

 القرون المتأخره  التابعين  الصحابة  ا لرسول 

 يستمد الفقه من:  /3

 القياس االجماع  الكتاب والسنة الكتاب 

 ليس من أسباب االختالف بين الفقهاء /4

 كون العالم لم يسمع بهذا الدليل 
يبلغ الحديث عالمين لكنه يكون  

 انقضاء عهد الرسول وصحابته صحيحاً عند عالم وضعيف عند آخر 
يبلغ العالم الحديث ويظنه 

 منسوخا  

 من أركان النكاح:/5

 المهر الخاليان من موانع النكاح الزوجان  رضا الزوجين  الولي للمرأة

 من المحرمات بسبب المصاهرة/6

 المطلقة البائن  العمه بالرضاع  زوجة االبن  األخت الشقيقة

 يجوز اسقاط الجنين في أحد الحاالت التالية:/7

إن كان في بقاءه خطورة على   خشية مشقة تربيته  خشية مشقة تكاليف معيشته 
 حياة األم

 كان مجهد لألم  اذا

 الطالق السني هو أن يطلقها: /8

 في طهٍر جامعها فيه وهي حائض في طهٍر لم يجامعها فيه ثالثا  

 تعتد المطلقة الرجعية: /9

 في بت خاص بها في بيت أهلها في بيت زوجها  حيث شاءت  

 النفقة على األب المحتاج/10

 مشروعة مستحبة  مباحة  واجبه

 بحضانة الصغير األحق /11

 الجدة  الجد  األم مالم تتزوج  األب

 من أركان البيع هي/ 12

 كون المبيع مباح المنفعة  امتالك العاقد للمال  التراضي بين العاقدين  العاقدان 

 من البيوع المباحة بيع:/13

 العينة الربا السلم  النجش

 من أسباب الكسب المحرم الغرر في المبيع ومن صوره:/ 14

 تملك البائع له وقت البيع عدم العلم بصفاته  العلم بالعيب فيه قدرة البائع على التسليم 

 /من البطاقات المصرفية المباحة:  15

 ماستر كارد  البطاقة بدون رصيد  بطاقات الدين المتجدد  الخصم الفوري 

 /من شروط التقسيط  المباح:16

يكون المبيع ذهبا  أو فضة   أن ال
 أو نقود

أن يشترط البائع الزيادة في   أن ال مملوكا  للبائع
الثمن ان تأخر المشتري في  

 التسديد

أن ال يكون المبيع مقبوضا   
 للبائع

 / إقامة االنسان غيره مكانه ليقوم بعمل ما بدال  عنه تعريفا  لـ :17

 المرابحة  الوكالة  اإلجارة العارية

 /جميع الشركات من أنواع شركة األشخاص إال شركة: 18

 األبدان المضاربة  األموال العنان

 من شروط صحة المسابقات:/19

 بها نوع من االيذاء خطورة فيها  تضمنها معصية أن ال تشغل عن واجب

 من أنواع الجنايات الجناية على ما دون النفس مثل:/20

 الجناية على منافع البدن  القتل الخطأ  القتل شبه العمد  القتل العمد 

 المملكة العربية السعودية 

 لتعليم  ا  وزارة          

 بالطائف   لتعليملاإلدارة العامة  

 3التحفيظ   و  28الثانوية 

 

 1اختبار الفاقد التعليمي لمقرر فقه 



      

    
 

                                            

 
 

 اختاري اإلجابة الصحيحة / 

 معرفة االحكام الشرعية من أدلتها العملية التفصيلية  /1
 الشريعة الفقه المقارن  أصول الفقه  الفقه  

 نشأ الفقه اإلسالمي منذ عهد:/ 2

 القرون المتأخره  التابعين  الصحابة  ا لرسول 

 يستمد الفقه من:  /3

 القياس االجماع  الكتاب والسنة الكتاب 

 ليس من أسباب االختالف بين الفقهاء  /4

 كون العالم لم يسمع بهذا الدليل 
يبلغ الحديث عالمين لكنه يكون  

 انقضاء عهد الرسول وصحابته صحيحاً عند عالم وضعيف عند آخر 
يبلغ العالم الحديث ويظنه 

 منسوخا  

 من أركان النكاح: /5

 المهر موانع النكاح الزوجان الخاليان من  رضا الزوجين  الولي للمرأة

 من المحرمات بسبب المصاهرة/6

 المطلقة البائن  العمه بالرضاع  زوجة االبن  األخت الشقيقة

 يجوز اسقاط الجنين في أحد الحاالت التالية:/7

إن كان في بقاءه خطورة على   خشية مشقة تربيته  خشية مشقة تكاليف معيشته 
 حياة األم

 كان مجهد لألم  اذا

 الطالق السني هو أن يطلقها: /8

 في طهٍر جامعها فيه وهي حائض في طهٍر لم يجامعها فيه ثالثا  

 تعتد المطلقة الرجعية: /9

 في بت خاص بها في بيت أهلها في بيت زوجها  حيث شاءت  

 النفقة على األب المحتاج/10

 مشروعة مستحبة  مباحة  واجبه

 بحضانة الصغير األحق /11

 الجدة  الجد  األم مالم تتزوج  األب

 من أركان البيع هي/ 12

 كون المبيع مباح المنفعة  امتالك العاقد للمال  التراضي بين العاقدين  العاقدان 

 من البيوع المباحة بيع:/13

 العينة الربا السلم  النجش

 من أسباب الكسب المحرم الغرر في المبيع ومن صوره:/ 14

 تملك البائع له وقت البيع عدم العلم بصفاته  العلم بالعيب فيه قدرة البائع على التسليم 

 /من البطاقات المصرفية المباحة:  15

 ماستر كارد  البطاقة بدون رصيد  بطاقات الدين المتجدد  الخصم الفوري 

 / من شروط التقسيط  المباح:16

يكون المبيع ذهبا  أو فضة   أن ال
 أو نقود

أن يشترط البائع الزيادة في   أن ال مملوكا  للبائع
الثمن ان تأخر المشتري في  

 التسديد

أن ال يكون المبيع مقبوضا   
 للبائع

 / إقامة االنسان غيره مكانه ليقوم بعمل ما بدال  عنه تعريفا  لـ :17

 المرابحة  الوكالة  اإلجارة العارية

 /جميع الشركات من أنواع شركة األشخاص إال شركة: 18

 األبدان المضاربة  األموال العنان

 /من شروط صحة المسابقات:19

 بها نوع من االيذاء فيها خطورة  تضمنها معصية أن ال تشغل عن واجب

 /من أنواع الجنايات الجناية على ما دون النفس مثل:20

 الجناية على منافع البدن  القتل الخطأ  القتل شبه العمد  القتل العمد 

 المملكة العربية السعودية 

 لتعليم  ا  وزارة          

 بالطائف   لتعليملاإلدارة العامة  

 3التحفيظ   و  28الثانوية 

 

 1اختبار الفاقد التعليمي لمقرر فقه 



 

 

 

 


