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 / المعامالت  أولً  ( 3النموذج ) 

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي: السؤال : األول 

رقم  
 الوحدة 

 رقم السؤال 
مستوى  
 الهدف 

مستوى  
 الصعوبة 

موضوع  
 الدرس 

 د  ج ب أ العبارات 

 
1 

 الغبن  سهل  معرفي 1
ا يأتي مثاٌل للغبن في   كٌل ممَّ

 البيوع ما عدا : 
تلقي 
  الركبان 

بيع  
سل   المستر 

 النجشبيع  االحتكار

1 
 

 االدخار  سهل  معرفي 2
توفير المال الفاضل عن الحاجة   

 يُسمى : 
 الحجب  الوقف  االدخار  االحتكار

 
1 

3 
 استدالل 

 
 ادخار  صعب 

يختلف االدخار عن االحتكار في   
 أنه  : 

حبس  
 للسلعة 

يقع من 
 التجار

يبيع السلعة  
 بسعر مرتفع

يحصل في  
وقت  
 الرخص 

 
1 

 التسعير سهل  معرفي 4
تقدير اإلمام أو نائبه للتجار سعراً  

 ال يبيعون إال به ، تعريٌف لـ : 
 التقدير  التحديد التسعير التوريد

 
1 

 سهل  معرفي 5
عقود  

مشابهة   
 لعقد الّسلم 

عقد على أداء عمل أو تصنيع  
شئ موصوف بعوض معلوم  ،  

 تعريف لــ: 
 عقد التوريد

عقد 
 االستصناع

 السَّلم عقد   عقد المقاولة 

 
2 

 سهل  معرفي 6
 

 الضمان

التزام شخص بما وجب على  
غيره من الحقوق المالية ،  

 تعريف لــ : 
 الضمان الرهن الكفالة الحوالة 

 
2 

  صعب  استدالل  7

أراد محمد أن يشتري من صالح  
لاير مؤجلة إلى   20000سيارة بـ

سنة فطلب منه ضامن ، فقال  
خالد بعه و أنا أضمن الثمن لك ،  

صاحب الحق في المثال هو  
 ........ 

 20000 محمد صالح خالد

 سهل  معرفي 8 2
 
 الرهن

توثقة  ديٍن بعين ‘ يمكن استيفاؤه  
أو بعضه  منها او من بعضها ،  

 تعريٌف لــ : 
 الحوالة  الضمان الكفالة الرهن

  صعب ج  استدالل  9 2

ن في بيع  أذن الراهن للمرته 
الرهن ، و عندما  حل الدين 
امتنع الراهن عن أدائه ،  

ن  .......   فللمرته 

ال يصح   
 إذن الراهن

أن يجبر  
القاضي  

الراهن على  
 الوفاء 

بيع الرهن و  
 وفاء الدين

يجبر 
القاضي  
الراهن 
على بيع 
 الرهن

 سهل  معرفي 10 2
 
 الحوالة 

نقل الدين ن ذمة إلى ذمة أخرى  
 ، تعريف لــ : 

 الرهن الضمان الكفالة الحوالة 

  صعب ج  استدالل  11 2
يقتصر شرط الرضا  لصحة  
الحوالة  لمن أُحيل على غير  

 مليء ، و هو ........ 

المحال  
 عليه

 المحال  المحيل  المحال به 

 الصلح متوسط  تطبيق 12 3
أن يدعي شخص على أخر دين  
أو عين فينكر المدعي عليه ثم  

 يتصالحان ، يُعد هذا صلح ....... 
 اخبار إصرار  إنكار إقرار 

 متوسط  تطبيق 13 3
 
 الشفعة 

 بيت الجار   المنقوالت  األثاث تثبت الشفعة في ......... 
العقار  
 المشاع

  متوسط  تطبيق 14 3
يستحق الشريك الشفعة في  

نصيب شريكه إذا انتقلت إلى أخر  
 عن طريق ..... 

 الهبة البيع  الوصية  اإلرث 

 الجعالة  سهل  معرفة  15 4
الجعالة من قبل  اذا كان الفسخ في  

الجاعل بعد انقضاء العمل فحكم  
 الجعالة هنا ....... 

الجعل  
 كامال

نصف  
 الجعل 

 اجره 
ال شيء  
 للعامل

 الغصب    16 4
غصب شاة  وولدت يجب عليه  

 رد... 
المغصوب  
 بعينه 

ثمن ما 
 اغتصب

المغصوب  
 مع نمائه

اجرة  
 مااغتصب
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 أوًل / المعامالت  ( 3النموذج ) 

 الثاني السؤال : 

 :  أكملي الفراغات بما يناسبها فيما يأتي ــ 
رقم  
 الوحدة 

 رقم السؤال 
مستوى  
 الهدف 

مستوى  
 الصعوبة 

موضوع  
 الدرس 

 
1 

 السَّلم سهل  معرفة  1
رأس مال السلم  ـــ للسَّلم خمسة أركان : المسلم ، المسلم إليه ، المسلم فيه ، ... 1

 ...  الصيغة ... ، ... 

 
1 

 سهل  معرفة  2
عقود مشابهة  
 لعقد السَّلم 

  بالوزنــ يختلف عقد السلم عن البطاقات السلعية في أن المسلم فيه يقدر...  2
 ..... بالقيمة.... أما البطاقات تقدر ....الكيل ...أو ...

 الحوالة  سهل  معرفة  3 2
.... من  المحيل ــ إذا تمت الحوالة بشروطها ، يترتب عليها براءة ذمة .... 3

 .... الحوالة الدين بمجرد ....

 الصلح سهل  معرفة  4 3
... و  صلح الحطيطة  ــ الصلح عن الدين الموجل ببعضه حاالً يسمى ...   4

 ... ضع و تعجل .... 

 ..... جائز ــ حكم الصلح .....  5  سهل  معرفة  5 3

 ..... الصلح ........عقد يتوصل به الى اصالح بين متخاصمين تعريف -6 الصلح سهل  معرفة  6 3

 الشفعة  سهل  معرفة  7 3
استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بثمنه الذي  -7

 .. الشفعة استقر عليه العقد......

 ...... الجعالة  جعل مال معلوم لمن يعمل عمال مباحا معلوما أو مجهوال..... -8 الجعالة  سهل  معرفة  8 4

 .... الهبة التبرع بتمليك المال في حال الحياة ....... -9 الهبة سهل  معرفة  9 5

 ... العدل الضابط في هبة الوالدين ألوالدهما ... -10 الهبة سهل  معرفة  10 5
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 أوًل / المعامالت  ( 3النموذج ) 

 السؤال : الثالث 

 أجيبي عن المطلوب التي: ــ  
 الوحدة 

رقم  
 السؤال 

مستوى  
 الهدف 

مستوى  
 الصعوبة 

موضوع  
 الدرس 

 1 السَّلم متوسط  معرفي 1 1

عللي : القاعدة التي يرجع إليها  
أن ما ال يمكن ضبط صفته و  
معرفة قدرة ال يصلح السَّلم فيه  

 . 

           ٌ                             : ألن ذلك ي فضي إلى المنازعة و االختالف .    جــ

 صعب ج  استدالل  2 1
عقود  
مشابهة  
 لعقد السَّلم 

2 

ضوء  أوجدي حالً شرعياً في ــ 
دراستك  لموضوع عقود  

مشابهة لعقد السلم للحالة التالية  
 : 

أراد شخص السفر إلى خارج المملكة و ال يرغب في حمل  
 نقود في جيبه من باب زيادة الحرص و األمان .   

: يمكنه طلب بطاقة نقدية من البنك و يدفع المبلغ    جــ
 المراد للبنك و يرصد المبلغ في البطاقة .  

 عللي : ــ  3 الكفالة متوسط  معرفي 3 2

ذهب  عامة  العلماء الى ان الكفالة  ال يجوز االجرة      
 عليها 
أنها ليست ماال وال عمال  واالجر انما يستحق في  :  جــ

 مقابل احدهما  

 عللي : ــ  4 الرهن متوسط  معرفي 4 2

 ــ يجب على المرتهن إذا قبض الرهن أن يحافظ عليه .  1
 : ألنه أمانة عنده .   جــ
ــ إذا كان الرهن في قرض ، فإنه ال يجوز للمرتهن   2

 االنتفاع بالرهن و لو أذن الراهن . 
ً            : ألنه حين إذن يكون قرضا  جر منفعة  فهو ربا .    جــ          ً                        
  

 5 الصلح صعب  استدالل  5 3

 :   للصلح اقسام وامثلة بينيها حسب الجدول التاليــ 
  

 مثال اقسام الصلح 

 اقرار 

ادعى محمد ان له دينا على صالح قدرة عشرة االف  
ومحمد لم ينكر ذاك اال انه عاجز عن دفع كامل المبلغ  
فتصالحا على ان يؤدي له سبعة االف لاير ويسقط عنه  

 الباقي

 انكار
يدعي سعيد ملكية ارض في حيازة احد ولم يعترف احمد  

يعطي احمد سعيدا مبلغا من المال  بذلك ثم تصالحا على ان 
 في مقابل ان ينهي الخصومة 

 6 الشفعة  صعب  استدالل  6 3

 :   اجيبي حسب المطلوب في الجدولــ 
جاران لهما ارضان متجاورتان كل واحدة مستقلة عن االخرى فباع  احدهما ارضة فلما علم  

 االخر طلب الشفعة   

 التعليل الحكم

 ألنه عقار مقسوم  ليس له شفعة 

 7 الشفعة  متوسط  معرفة  7 3
تجب الشفعة لصاحب سيارة   -عللي:

مشتركة باع شريكة نصيبة دون  
 . إشعاره

 تجب الشفعة  ألنه عقار غير مقسوم. :   جــ

 8 الجعالة  سهل  معرفة  8 4
اذكري الحكمة من مشروعية  ــ 

 .   الجعالة
 التوسعة على الناس  والتخفيف عليهم في معامالتهم.  ·
 يتطوع بها. حاجة الناس اليها لعدم وجود من  ·

 9 الغصب  صعب  تطبيق 9 4

 أجيبي في الجدول التالي عن ما يضمنه الغاصب من االمثلة التالية: 

 ما يضمنه ويرد قيمته  ما يضمنه  ويرد عينه                                                                األمثلة

تلفت سيارة في يد  ـ 1
 غاصب 

 √ 
   

  

تلف كلب حراسة في يد  ـ 2
 غاصب 

   √ 

 سهل  معرفة  10 5

التبرعات 
الهبة  
والوقف  
 والوصية 

10 
أذكري  اثنين من أثار 
االوقاف في الحضارة  

 االسالمية. 

 دعم المسيرة العلمية والعوة الى  هللا ·
 الرعاية االجتماعية  ·
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 أوًل / المعامالت  ( 3النموذج ) 

 الرابع السؤال : 

 ضعي كلمة  صح أمام العبارة  الصحيحة  و كلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة : ــ 

 الوحدة 
رقم  

 السؤال 

مستوى  

 الهدف 

مستوى  

 الصعوبة 

موضوع  

 الدرس 

 صعب  تطبيق 1 1
بيع الزروع و  

 الثمار
 صحيح صحة بيع شخص لعشر نخالت ثمرها لم ينضج بعد .  1

 2  صعب  تطبيق 2 1
صحة  بيع شخص لثمر عشر شجرات من زيتون لم يتبن نضجها  

 بعد
 خاطئ 

 متوسط  تطبيق 3 2
خطاب  
الضمان  
 المصرفي 

3 
إلصدار خطاب ضمان مقابل  صحة طلب البنك  رسوماً من خالد  

 مصروفاته اإلدارية 
 صحيح

 صعب  استدالل  4 2
 
 الرهن

4 
صحة شرط الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك في يوم كذا و إال  

 فالرهن لك . 
 خاطئ 

 5  متوسط  تطبيق 5 2
صحة اشتراط البنك على عميله في بيع التقسيط أن يحول راتبه على  

 أقساطه الشهرية منه . البنك ليتمكن من استيفاء 
 صحيح

 6 الصلح صعب  تطبيق 6 3
ايمن  عجز عن اداء دينه كامال  ألحمد فتصالحا صلح اقرار على  
ان يدفع ايمن الجزء االكبر من الدين ويسقط عنه احمد الباقي  يعد  

 الصلح ,,, 
 صحيح

 7 الشفعة  صعب  تطبيق 7 3
لغيره بنفس الثمن  يجوز للشريك أن يأخذ نصيب شريكه عند بيعه 

 المباع
 صحيح

 خاطئ  تصح الجعالة لرد مال مفقود وتصح االجارة عليه لجهالته  8 الجعالة  سهل  معرفة  8 4

 خاطئ  تجوز الجعالة على كل عمل مباح معلوم 9 الجعالة  سهل  معرفة  9 4

 خاطئ  تلفت سيارة في يد غاصب عليه رد قيمتها  10 الجعالة  صعب  تطبيق 10 4

 خاطئ  أخذ والد ماال ألوالده من مال ولده ارضاء لهم  11 الغصب  سهل  معرفة  11 5

 خاطئ  تسمى هدية الطالب لمعلمه بعد تخرجه رشوة  12 الهبة صعب  تطبيق 12 5

 خاطئ  شروط صحة الوقف وقف ما تستهلك عينه كاألطعمة  13 الوقف  متوسط  تطبيق 13 5

 خاطئ  الوقف وقف ما تستهلك عينه كاألطعمة شرط لصحة  14 الوقف  متوسط  تطبيق 14 5

 15 الوقف  متوسط  تطبيق 15 5
شرط لصحة الوقف أن يكون الواقف ممن يصح تبرعه وهو العاقل  

 الرشيد
 صحيح

 صحيح شرط لصحة الوقف أن يكون مصرف الموقوف على جهة بر  16 الوقف  متوسط  تطبيق 16 5

  متوسط  تطبيق 17 5
تكون االوقاف في االعيان الكبيرة وال تصح  شرط لصحة الوقف ان  17

 صحيح ان يكون نفعها محدود 

 الوصية  صعب  تطبيق 18 5
وصى محمد نصف ماله لألعمال الخيرية ولديه ورثة ما قام به   18

 خاطئ  محمد يعد فعال خاطئ 
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 ثانيًا / الفرائض  ( 3النموذج ) 

 يلي: اختاري اإلجابة الصحيحة فيما ـــ  األول السؤال : 

 الرقم 
مستوى  
 الهدف 

مستوى  
 الصعوبة 

 د  ج ب أ العبارات  م موضوع الدرس 

 وسط  معرفة  1

 ( 6)الوحدة 
مقدمة في علم  
 الفرائض
 
 

 سمي علم الفرائض بهذا اإلسم النه  1

بعرف به  
مقدار  
مالكل  
 وارث 

جميع االهل  
يتقاسمون 
  بالتساوي

علوم تتعلق  
بمال االنسان  
 في حياته 

واجب مفروض  
كل مسلم  على 

يتعلمها  
 بالتفصيل

 2 سهل  معرفة  2
ما يخلفه االنسان بعد موته من مال او  

 حق يسمى 
 الهبة الوقف  التركة الوصية 

 3 سهل  معرفة  3
االمور التي تدل على اهمية دراسة  

 لعلم الفرائض 
 جميع ما يذكر صحيح ماعدا

ايصال  
الحقوق  
 ألهلها

تولى هللا  
سبحانه  
تقسيمها 
 بنفسه

اجتهد الناس  
في تقسيمها  
 بانفسهم 

افرد العلماء  
مئات  

المصنفات من  
 الكتب

 4 وسط  معرفة  4
قضاء ديون الميت الغير الموثقة برهن 

  مثاله   لآلدميين وهي حق

دين البنك 
 العقاري

 النذور أجرة الدار  الزكاة

 5 وسط  استدالل  5
يٍَّة   ن بَْعد  َوص  مقصود قوله تعالى)م 
يُوَصٰى ب َها أَْو َدْيٍن َغْيَر ُمَضاّرٍ ۚ (    

  االولى 

يجب ان  
يوصي كل  
شخص في  

 ماله

ان يبدا 
باإلرث ثم  
الديون ثم  
 الوصية 

ان يبدأ 
بالديون ثم 
الوصية ثم  
 االرث 

ان يبدأ بالديون 
ثم االرث ثم  
 الوصية 

 6 وسط  معرفة  6
يعد من االسباب الجالبة  كل ما يذكر 
 لإلرث ماعدا 

 النسب  النكاح الرق  الوالء 

 7 وسط  تقويم 7

توفي خالد وقد خلف زوجة ارتدت  
 وابن وبنت 

  الحالةواب  حددي من ال يرث في 
 السابقة 

 الزوجة  اب  بنت ابن 

 المورث  النسب   النكاح لإلرث شروط منها  8 سهل  معرفة  8
التحقق من  
 موت المورث 

 سهل  معرفة  9

  ( 8)الوحدة 
تفصيل أحكام  

 الورثة 
 
 

9 
االرث بال تقدير المعنى االصطالحي  

 لــ
 العول  الرد التأصيل التعصيب

 10 صعب  تطبيق 10
يقصد بالثلثان ونصفهما ونصف  

 نصفهما

 -الثلثان
 الثلث
 السدس 

 السدس 
 الثلث
 الثلثان 

 الثلث
 الثلثان 
 السدس 

 السدس 
 الثلثان 
 الثلث

 11 صعب  تطبيق 11
مات عن زوجة وأخت ألب وعم  

 فللزوجة 
 النصف  الربع السدس  الثمن 

 12 سهل  معرفة  12
يستحق االخوة الم الثلث بشروط  وهي 

 جميع ما ذكر  ماعدا
عدم الفرع  
 الوارث 

عدم االصل  
الوارث من  
 الذكور 

عدم االصل  
الوارث من  
 اإلناث

ان يكونوا اثنين 
 فأكثر

 السدس فقط   شخص عن جد وابن فللجد توفي  13 سهل  تطبيق 13
 السدس مع
 الباقي

 محجوب باالبن الباقي

 

  



 المملكة العربية السعودية  
 العام وزارة التعليم 

 وكالة التعليم العام 
 

 الثانوية  للمرحلة  نموذج كتابة األسئلة
 نظام مقررات  2الفقه لمادة 

 ثانيًا / الفرائض  ( 3النموذج ) 

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي: ـــ  األول السؤال : 

 الرقم 
مستوى  
 الهدف 

مستوى  
 الصعوبة 

 د  ج ب أ العبارات  م موضوع الدرس 

 صعب  معرفة  14

  ( 8)الوحدة 
تفصيل أحكام  

 الورثة 
 
 
 

 الفرض فقط  يرث االخ الب بالـ  14
التعصيب  
 فقط 

 الفرص تارة 
والتعصيب  

 تارة
ويجمع بينهما 

 تارة

 الفرص تارة 
والتعصيب  

 تارة
وال يجمع  
 بينهما تارة 

 االبن العصبة  بالغير مثاله  15 صعب  تطبيق 15
ابن عم 
 شقيق 

 االخت الم 
 االخت الشقيقة 
مع االخ  
 الشقيق 

 16 وسط  استدالل  16
توفي شخص عن زوجته واخته الشقيقة  

 و عم 
 فميراث االخت الشقيقة 

 الثلث السدس  الثلثان  النصف 

 17 وسط  استدالل  17
مات عن زوج وام واب فميراث االم  

 هو
 الثمن  السدس  الثلث الباقي  الثلث

 18 وسط  استدالل  18
ماتت عن زوجها وام واختان الم  

 فميراث االختان  الم 
 السدس  النصف  الثلث الثلثان 

 اب وعم عاصبان 19 صعب  استدالل  19
اختلفا في  
 الجهة 

اتحدا في  
 الجهة 

اتحدا في  
الجهة واختلفا  
 في  الدرجة 

اتحدا في  
الجهة والدرجة  

 والقوة 

  ترث االخت الشقيقة الثلثان اذا 20 سهل  معرفة  20

وجد  
المعصب  

 لها

وجد االصل  
 الوارث 

كنا  اثنتين  
 فأكثر

وجد الفرع  
 الوارث الذكر 

 صعب  معرفة  21

(  9)الوحدة 
 الحجب 
 

21 
ال يعد من صور حجب النقصان الذي  

 سببه االزدحام 
 القرابة العول  الفرض التعصيب

 22 صعب جدا  استدالل  22
هلكت لمياء عن اختها الشقيقة واختها 

المرتدة وامها  تقسم التركة  على  البيها
 الصفة التالية

للشقيقة  
الثلث ولالم  
الثلث  
وتسقط  
 اخت الب 

للشقيقة  
النصف  
ولالم  
السدس  
ولالخت  
 الب السدس 

للشقيقة  
النصف ولالم  
السدس  

وتسقط اخت  
 الب 

للشقيقة  
النصف ولالم  
الثلث وتسقط  
 اخت الب 

 23 صعب  استدالل  23

االخوان الم  نوع الحجب الوارد على 
في المسالة التالية  )مات عن أم واخ  

 اخوات الم(  4شقيق و
 حجب نقصان سببه

االزدحام  
في  

 التعصيب

االزدحام في  
 القرض

ازدحام  
الفروض في  
 المسالة 

االنتقال الى  
 عصيب

 24 وسط  معرفة  24
كل من ادلى بواسطة حجبته تلك  

 الواسطة ويستثنا من ذلك 
ابن ابن مع 

 االبن
مع  الجد 
 االب 

ابن اخ شقيق  
 مع اخ شقيق 

 اخ الم مع االم 

 سهل  معرفة  25

 ( 10)الوحدة 
 التأصيل
 
 

25 
تحصيل اقل عدد يخرج منه فرض  

 المسالة او فروضها بال كسر 
 ول عال الحجب  التعصيب التأصيل

 26 صعب  تطبيق 26
توفي شخص عن زوجة وابن  للزوجة  

 الثمن ولالبن الباقي فأصل المسالة 
6 4 8 2 

 27 سهل  معرفة  27
المسالة التي تساوت سهام فروضها عن 

 اصل المسالة تسمى المسالة 
 الرد العائلة لعادلة ا الناقصة 

 28 سهل  معرفة  28
المسالة التي نقصت سهام فروضها عن 

 اصل المسالة تسمى 
 الرد العائلة العادلة  الناقصة 

 29 صعب  تطبيق 29
توفي شخص عن ام واخويين الم  

واختين شقيقتين فاصل المسالة  سته  
 ويعول الى 

7 8 9 10 

 

 



 المملكة العربية السعودية  
 العام وزارة التعليم 

 وكالة التعليم العام 
 

 الثانوية  للمرحلة  نموذج كتابة األسئلة
 نظام مقررات  2الفقه لمادة 

 

  

 ثانيًا / الفرائض  ( 3النموذج ) 

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي: ـــ  األول السؤال : 

 الرقم 
مستوى  
 الهدف 

مستوى  
 الصعوبة 

 د  ج ب أ العبارات  م موضوع الدرس 

 صعب  معرفة  30

  ( 11) الوحدة 
 العول والرد  

 
 

30 
فريضة عالت في زمن عمر  هي اول 

 بن الخطاب 

زوج  
واختان  
 الب 

زوج وثالث  
 اخوات الم 

 ام وزوج 
بنت واختان  
 شقيقتان 

 6و4و3 4و3و2 14و12و8 24و12و6 االصول التي تعول هي  31 وسط  معرفة  31

 اثر العول على الورثة انه  32 وسط  معرفة  32
يزيد نصيب  
 كل وارث 

يساوي  
نصيب كل  
 وارث 

ينقص 
نصيب كل  
 وارث 

يسقط بعض  
الورثة من  
 الميراث

 33 سهل  معرفة  33
ارجاع ما بقي في المسالة بعد اصحاب  
الفروض على  من يستحق منهم  مسمى  

 لمصطلح 
 التعصيب التأصيل الرد العول 

 34 صعب  تطبيق 34
يرد على جميع اصحاب الفروض  

 المذكرين ماعدا
 االعمام االبناء الزوجين االبويين 

 35 سهل  معرفة  35
توفي شخص عن ام  وبنت ابن فاصل  

 المسالة من سته وترد الى 
2 4 8 10 

 28 27 26 25 الى  24يعول االصل  36 وسط  معرفة  36

 37 صعب  تطبيق 37
جميع ماذكر شروط لصحة ميراث بنات  

 االبن  للثلثين  ماعدا

عدم   
االصل  
الوارث  
 األعلى

عدم 
 المعصب 
 لها

وجود  
 المشارك لها 

الفرع  عدم 
الوارث  
 االعلى

 38 صعب  تطبيق 38
توفيت امراة عن زوجها وامها واببها 

 فالمها
 الثلثان  السدس  الثمن  الثلث الباقي 



 المملكة العربية السعودية  
 العام وزارة التعليم 

 وكالة التعليم العام 
 

 الثانوية  للمرحلة  نموذج كتابة األسئلة
 نظام مقررات  2الفقه لمادة 

 

 ( 3النموذج )  ثانيًا / الفرائض 

 الثاني السؤال :  :   اجيبي كما هو مطلوبـــ 

 م :  المطلوب 
موضوع  
 الدرس 

مستوى  
 الصعوبة 

مستوى  
 الهدف 

 الرقم 

الوارث  -التحقق من حياة   -4الموروث      -3النكاح      -2المورث     -1  
  -7التحقق من موت المورث             -6الرق         -5عند موت مورثه     

 النسب           -9العلم بالسبب المقتضي لإلرث       -8القتل     
 الوالء -12الوارث          -11اختالف الدين      10
 :   جــ
 

موانع 

 االرث 

أسباب  

 االرث 

شروط  

 االرث 

أركان 

 االرث 
 

5 9 4 1 1 

7 2 6 3 2 

10 12 8 11 3 

 

صنفي في الجدول  
التالي كما هو  
 مطلوب : 
 
 
  

1 

الوحدة  
(6 ) 

مقدمة في  
علم 
 الفرائض
 
 

 1 معرفة  وسط 

 جــ : 
 

 الحالة  ترث ال ترث 
 

  √ 
امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة ثم مات وهي  

  العدة في 
1 

 √ 
 
  

شخص كتب في وصيته ان جميع أمواله  
 لصديقه دون اوالده 

2 

 3   ورثه ابن قتل ابيه استعجاال في    √ 

 √   
مات شخص عن ابن عم  وبنت خالة  فحالة  

 بنت الخالة 
4 

 

ميزي من يرث  
ومن ال يرث في  
الحاالت التالية  

بوضع عالمة √ في  
 .   المكان المناسب

 
 
 
 
 
 
  

 2 تطبيق وسط  2

 الوصية  -4 قيمة الكفن   -3    حج واجب   -2االرث   -1
 دين البنك العقاري  -5

 جــ : 
3 —-  5  —- 2—  4  — 1   

رتبي الحقوق  
 .   المتعلقة  بالتركة

 3 معرفة  صعب  3

 المنزل  ، السيارة   ، النقود    جــ :
لما يخلفه   مثلي

 .  الميت من مال 
 4 تطبيق سهل   4

 الجد   -5االم    -4الزوج    -3العم الب   -2البنت   -1
 االب  -8االخت الب     -7ابن االبن   -6

 جــ : 

يرث بالفرض   تارة  
وبالتعصيب تارة و    

 ال يجمع بينهما 

يرث بالفرض    
تارة  وبالتعصيب  
 تارة و  يجمع بينهما

يرث  
بالتعصيب 

 فقط 

يرث بالفرض  
 فقط 

7—1 8  -  5 2—6    4—3 

  

أحوال  صنفي 
الورثة من حيث  
نوع ارثهم في  
 الجدول التالي : 

 5 تطبيق صعب   5  

 ( 3النموذج )  ثانيًا / الفرائض 

 الثاني السؤال :  :   اجيبي كما هو مطلوبـــ 



 المملكة العربية السعودية  
 العام وزارة التعليم 

 وكالة التعليم العام 
 

 الثانوية  للمرحلة  نموذج كتابة األسئلة
 نظام مقررات  2الفقه لمادة 

 

 ثانيًا / الفرائض  ( 3النموذج ) 

 السؤال : الثالث 

 ــ أكملي الفراغات بما يناسبها فيما يأتي : 
 مستوى الهدف  السؤال رقم 

مستوى  
 الصعوبة 

 موضوع الدرس 

 صعب  معرفة  1

 ( 6الوحدة )

مقدمة في علم  

 الفرائض

 

 

 .  الوالءرابطة سببها نعمة العتق وتسمى  . 1

 .  الجنينالمقصود بالوارث هو الحي حقيقة او من في حكم الحي ك . 2 صعب  معرفة  2

 .  الوالء و               النكاح و           النسب اسباب االرث  . 3 سهل  معرفة  3

 سهل  معرفة  4
 عدلين االستفاضة أو شهادة  او   المشاهدةيتحقق من موت المورث بالــ  . 4

 .  القاضي بموته   يحكم او ان 

 .  الموروث و     الوارث المورث  و   اركان االرث  . 5 سهل  معرفة  5

 .  نزلوا وان    االوالد يقصد بالفروع  . 6 سهل  معرفة  6

 .  االصغر المشترك  المضاعف المسالة هي ايجاد  تأصيلاحدى طرق  . 7 التأصيل سهل  معرفة  7

 .  27الى  24يعول االصل  . 8 العول  سهل  معرفة  8

 .  الباقي  يأخذ ألنه العاصب من شروط الرد عدم  . 9 الرد وسط  معرفة  9

  

 م :  المطلوب 
موضوع  
 الدرس 

مستوى  
 الصعوبة 

مستوى  
 الهدف 

 الرقم 

 . مسألة فيها زوج وارث للنصف  
 الفرع الوارث ذكرا او انثى( )ضابط المسالة عدم وجود جـ :

 :  مثلي

6 

الوحدة  
(8)  

تفصيل  
أحكام  
 الورثة 
 

 6 تطبيق صعب 

 جـ : 

 الوارث  البنوة االبوة االخوة  العمومة 

 االخ الب    √  

 ابن االبن √    

 العم الب     √ 

 ابن اخ شقيق    √  

 الحد   √   
 

الحقي كل عاصب  
بالجهة التي يتبعها 

بوضع  عالمة √ في  
 . الخانة المناسبة 

  
 7 معرفة   سهل  7 

 :  االبوان  والولدان  والزوجان   بمعنىجــ : 
 .   االب  و  االم   و   البنت   و   االبن   و  الزوج   و  الزوجة

حددي  السته الذين ال  
يمكن ان يحجبوا  
 .  حجب حرمان

 

الوحدة  
(9  )

 الحجب 
 

 8 معرفة  سهل 

 لتسهيل الوصول الى قسمة التركة على الوجه الصحيح جـ : 
  معرفة أهمية  : عللي
 9 .   التأصيل باب

الوحدة  
(10 ) 

 التأصيل
 9 معرفة  صعب 

 ثانيًا / الفرائض  ( 3النموذج ) 



 المملكة العربية السعودية  
 العام وزارة التعليم 

 وكالة التعليم العام 
 

 الثانوية  للمرحلة  نموذج كتابة األسئلة
 نظام مقررات  2الفقه لمادة 

 

  

 :  الخاطئة  العبارة  امام) × (    واشارة   الصحيحة العبارة أمام √(  )   اشارة ضعيــ  الرابع السؤال : 

رقم  

 السؤال 

مستوى  

 الهدف 

مستوى  

 الصعوبة 
 اإلشارة  العبارات  م موضوع الدرس 

 صعب  تطبيق 1

 ( 6الوحدة )

مقدمة في علم  
 الفرائض

 × .  برأيه علم الفرائض علم جديد يحكم فيه القاضي  1

 × .   المورث من اركان االرثمشاهدة موت  2 صعب  معرفة  2

 3 سهل  معرفة  3
اذا مات احد الزوجين بعد العقد  ورثه االخر ولم لم يحصل  

 .   دخول 
 √ 

 سهل  معرفة  4
(  8الوحدة )

تفصيل أحكام  
 الورثة 

 √  .  الربع اذا عدم الفرع الوارث  الزوجةترث  4

 × .  االخوة الم ذكرهم يعصب انثاهم 5 صعب  معرفة  5

 سهل  معرفة  6

(  9الوحدة )
 الحجب 

 × .   حجب االشخاص يدخل على جميع الورثة 6

 √  .   الجدة ام االب ترث مع من ادلت به وهو االب 7 صعب  معرفة  7

 × .   حجب الحرمان يمكن ان يدخل على جميع الورثة 8 سهل  معرفة  8

 صعب  معرفة  9

(  11الوحدة )
 العول والرد 

 

9 
الخطاب عن زوجة واخ  اول فريضة عالت في زمن عمر بن 

 .   شقيق
× 

 × .  25الى  24يعول االصل  10 سهل  معرفة  10

 × .  يرد على جميع اصحاب الفروض دون استثناء 11 وسط  معرفة  11

 √  .   ترث البنت المال كله اذا انفردت فرضا وردا 12 وسط  تطبيق 12



 المملكة العربية السعودية  
 العام وزارة التعليم 

 وكالة التعليم العام 
 

 الثانوية  للمرحلة  نموذج كتابة األسئلة
 نظام مقررات  2الفقه لمادة 

 ثالثًا : أصول الفقه  ( 3النموذج ) 

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي: األول السؤال : 

رقم  
 السؤال 

مستوى  
 الهدف 

مستوى  
 الصعوبة 

موضوع  
 الدرس 

 د  ج ب أ العبارات  م الوحدة 

1 
 
 معرفي

 سهل 
مبادئ علم  
 االصول 

 االستدالل  الدليل يبحث  علم األصول  في  ما يأتي عدا 1 12
الحكم  
 والمستدل 

العلوم  
 الكونية

 سهل   2

الحكم  
 الوضعي 

13 

2 
طلبه الشرع من المكلف أن يأتي ما 

 .  بأمر من أمور معينه يسمى
الواجب  
 المخير

الواجب  
 المعين 

الواجب  
 العيني 

الواجب  
 المطلق 

 3 سهل   3
تعتبر صالة العاجز  عن القيام  وهو  

 .  قاعد صالة 
 فاسدة  صحيحة 

مانع من 
 القبول 

 اثم فاعلها

 استدالل  4
 صعب 
 جدا 

4 
التكليفي قدرة  يشترط في الحكم 

المكلف على فعل الشيء المكلف به  
 .  وذلك من باب 

 الخطاب  التكليف العلم القدرة

5 
 
 معرفي

 5 14 األدلة القران سهل 
الوصف الدال على أن آيات القران  
غاية االتقان في احكامه والفاظه  

 .   واعجازه معنى لـ 
 المتشابه المحكم

االعجاز  
 اللغوي 

االعجاز  
 العلمي

 6 14 السنة -األدلة سهل   6
)تركه صلى هللا عليه وسلم  الكعبة  

على بناء قريش( يعد من انواع السنة  
 .  الثابتة عنه بـــ

 التقرير الكتابة الترك الفعل

 صعب  استدالل  7
دالالت  
  االلفاظ
 الخاص 

15 7 
)وهلل على الناس  حج البيت من  

استطاع اليه سبيال( نوع المخصص  
 . هنا

منفصل  
 حسي 

منفصل  
 بأداة استثناء

مخصص  
 شرعي

بدل بعض  
 من كل 

 صعب  استدالل  8
 األدلة 
 القياس

14 8 
دل قول رسول هللا للمرأة التي سألته  
اتحج عن أمها المتوفاة: أرأيت لو كان 

 على امك دين اكنت قاضيته؟ على 
 حجية السنة 

حجية  
القياس من  
 السنة 

حجية  
 االجماع 

القياس   حجية 
 من االجماع 

 صعب  استدالل  9
دالالت  
 العام  االلفاظ

15 9 
ل ورود العام على سبب خاص ايات  

 من امثلتها 
 الظهار  القتل السرقة  الزنا

 صعب  استدالل  10
دالالت  
 االلفاظ 

15 10 

نوع المخصص في قوله تعالى) وال  
تنكحوا المشركات حتى يؤمن(وقوله  

)والمحصنات من الذين اوتوا   تعالي
 .   الكتب(

 قران بقران  سنه بقران  قران بسنه  سنة بسنة 

 .   اركان الحكم الشرعي 11 13 اركان الحكم  سهل  معرفي 11

الحاكم  
والمحكوم  
عليه  

والمحكوم  
 فيه 

الحكم  
والمحكوم  

 به
 الحاكم فقط 

المحكوم فيه  
 فقط 

 سهل  معرفي 12

الحكم  
 الوضعي 

13 

 .  ال تشرع صالة الكسوف قبل حدوثه  12
النعدام 
 السبب 

لوجود  
 المانع 

النعدام 
 الشرط 

النعدام 
 المانع 

 . للصيام الفاسد او الباطل  امثلة  منها 13 صعب  تطبيق 13
صيام  
 الحائض

االكل ناسيا  
في نهار  
 رمضان

طوال  النوم 
النهار مع 
الصيام في  

 نهار
 رمضان

صيام  
 المسافر 

 سهل  معرفي 14

الحكم  
 الشرعي

13 

14 
للصيغ الدالة على االباحة  عدة صيغ   

 . منها

الصيغة  
الجازمة  
المحفزة  
 للفعل

التصريح بـ 
 الفعل

التصريح 
 بترك الفعل

نفي الحرج  
 والجناح 

 15 صعب  تطبيق 15
الواجب التكليفي  كل ما يأتي من امثلة 

 .  عدا

الزكاة اذا  
بلغت  
 النصاب 

 بر الوالدين
الصدق في  
 القول 

صالة  
 الضحى 

 استدالل  16
 صعب 
 جدا 

الحكم  
 الوضعي 

13 16 
ال يعد من االحكام الوضعية التي  

 .  ذكرها االصوليين
السبب  
 والشرط 

الفساد  
 والبطالن

المانع 
 والصحة 

 العزيمة

 



 المملكة العربية السعودية  
 العام وزارة التعليم 

 وكالة التعليم العام 
 

 الثانوية  للمرحلة  نموذج كتابة األسئلة
 نظام مقررات  2الفقه لمادة 

 الفقه ثالثًا : أصول  ( 3النموذج ) 

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي: األول السؤال : 

رقم  
 السؤال 

مستوى  
 الهدف 

مستوى  
 الصعوبة 

موضوع  
 الدرس 

 د  ج ب أ العبارات  م الوحدة 

 سهل  معرفي 17

المفتي 
 والمستفتي

17 

17 
اإلفتاء بغير علم حرام وهو من  

 الكبائر والعلة من ذلك

الجهل باألدلة 
الشرعية وكيفية 
اقتباس الحكم  

 منها 

الكذب على  
 هللا ورسوله 

اختالف الناس  
وابعادهم عن 
الحكم الشرعي  

 الصحيح

الجهل 
باللغة 
 العربية

 استدالل  18
 صعب 
 جدا 

18 
ال يعد من الشروط التي ينبغي  

 توافرها في المفتي شرط 

التأدب مع  
المستفتي ف 
اإلجابة على 
 مسألته 

الثقة  
 والنزاهة

العلم باألدلة 
الشرعية 

وكيفية اقتباس  
 الحكم منها 

القدرة على  
تطبيق  
القاعدة 
على حال  
 المستفيد 

 استدالل  19
 صعب 
 جدا 

19 

يدل قوله تعالى) قل انما حرم ربي  
منها و ما بطن   الفواحش ماظهر

واالثم والبغي بغير الحق وان  
تشركوا باهلل مالم ينزل به سلطانا  
وان تقولوا على هللا ماالتعلمون  

 (على

ان من عالمات  
الساعة قبض  

 العماء 

تحريم 
اإلفتاء بغير 
علم وان 
ذلك من  
 الكبائر

وجوب تحلى  
المفتي والعالم  

 باالورع

اال يفتي  
المفتي حال  
انشغاله 
 قلبهوتغير  

 متوسط  معرفي 20
 االمر
 والنهي

16 

20 
القيد الذي خرج عند تحديد األمر  

في  تعريفه بانه على سبيل  
 االستعالء هو 

 االلتماس والدعاء
الرجاء 
 والطلب 

 الحكم والدعاء 
الجزع  
 والقوة

   21 
طلب الكف عن الفعل على جهة  

 االستعالء تعريف 
 الرجاء الدعاء االمر  النهي

 ص ج  تطبيق 22

الفتوى  
 واالستفتاء

17 

22 
يدل قوله تعالى)قل انما حرم ربي  
الفواحش ما ظهر منها وما بطن  

 (على

اإلفتاء بالرأي  
والحكمة من  
 صفات المفتي 

تحريم 
اإلفتاء بغير 
علم النه 
تقول على 

 هللا 

حكم استفتاء 
غير العلماء 
 واالخذ منهم 

وجوب 
اإلفتاء عما 
جاء عن هللا 
تعالى  
  ورسوله
 الكريم 

 23 سهل  معرفي 23
للمستفتي اداب يجب ان يتأدب بها  

 مع المفتي منها

ان يقصد من 
المسألة تتبع 
 الرخص 

ان يقصد  
ضرب 
العلماء 
 ببعض 

ان يقصد  
احراج المفتي 
 ومغالبته

ان يراعي  
حال المفتي  
من انشغال  
او هدوء  
 ونحوه 

 24 صعب  استدالل  24
التساهل  كل ما يأتي من امثلة 
 المحرم في الفتوى عدا 

التريث قبل 
 اصدار الفتوى

ان ال يتثبت  
ويسرع في 
 الفتوى

تتبع الحيل 
المحرمة بسبب  
األغراض  
 الفاسدة 

التمسك  
بالشبه اما 
ترخيصا او  
 تغليظا

 25 سهل  معرفي 25
الواجب على المسلم اذا اشكل عليه  

 امر من أمور دينه 
الرجوع ألهل 
 الذكر والفتوى 

العمل  ترك 
 دون سؤال 

سؤال أي  
شخص دون  

 تحري 

االجتهاد  
الشخصي  
في حل  
 االشكال 

 عرف علماء األصول الفتوى ب  26 سهل  معرفي 26
تبين المشكل من  

 االحكام 

طلب 
الجواب عن 
االمر  
 المشكل 

المخبر عن 
 الحكم الشرعي 

السائل عن 
الحكم  
 الشرعي 

 الفقه هو االستفتاء في علم أصول  27 سهل  معرفي 27
المخبر عن 
 الحكم الشرعي 

السائل عن 
الحكم  
 الشرعي 

طلب الجواب  
عن االمر 
 المشكل 

تبين  
المشكل من  
 االحكام 

 عرف علماء األصول المفتي بأنه  28 سهل  معرفي 28
السائل عن الحكم  

 الشرعي 

المخبر عن 
الحكم  
 الشرعي 

تبين المشكل 
 من االحكام 

طلب 
الجواب  
عن االمر 
 المشكل 

 المجتهد  المستفتي  المفتي السائل عن الحكم الشرعي هو  29 سهل  معرفي 29
المقلد 
 المجتهد 

 



 المملكة العربية السعودية  
 العام وزارة التعليم 

 وكالة التعليم العام 
 

 الثانوية  للمرحلة  نموذج كتابة األسئلة
 نظام مقررات  2الفقه لمادة 

 ثالثًا : أصول الفقه  ( 3النموذج ) 

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي: األول السؤال : 

رقم  
 السؤال 

مستوى  
 الهدف 

مستوى  
 الصعوبة 

موضوع  
 الدرس 

 د  ج ب أ العبارات  م الوحدة 

 سهل  معرفي 30

مبادئ علم  
 أصول الفقه 
تعريف  
 أصول الفقه 

12 

30 
المقصود من كلمة )العملية (في  

 تعريف أصول الفقه 
  بأفعال المتعلق 

 المكلفين 

المتعلق  
بنوايا 
 المكلفين 

  بأحكامالمتعلق 
 الشرع 

المتعلق  
بالفروع  
والقضايا  
 الفقهية

 31 سهل  معرفي 31
األدلة التفصيلية في تعريف أصول  

 منها الفقه يراد 
األدلة المقرونة  
 بمسائل الفقه 

األدلة  
الناتجة عن  
أحوال  
 المكلف 

األدلة العقلية  
 فقط 

األدلة  
 النقلية فقط 

 32 سهل  معرفي 32
أول من أسس علم اصول الفقه  

 هو  الرسالةكعلم مستقل في كتابه  
االمام محمد بن  
 ادريس الشافعي 

االمام احمد  
 بن حنبل

االمام أبو  
 حنيفه

االمام  
 مالك

 سهل  معرفي 33

الحكم  
 الوضعي 

13 

33 
ما وضعه الشارع كعالمات  

 واوصاف لنفوذ الحكم او الغائه هو 
 التمييز  االقتضاء  التخيير الوضع 

 تكليفي ووضعي  ينقسم الحكم الشرعي الى  34 سهل  معرفي 34
تكليفي 
 وعرفي 

 تكليفي وعقلي
تكليفي 
 ونقلي

 العلماء الواجب بانه عرف  35 سهل  معرفي 35
طلب الفعل طلبا  

 جازما

طلب الفعل  
طلبا غير  
 جازم 

طلب ترك  
 الفعل

طلب ترك  
الفعل تركا  
 غير جازم 

 36 صعب  تطبيق 36
كل ما يأتي من صيغ الواجب في  

 األدلة الشرعية عدا
 افعل  احل لكم

وصف الفعل  
انه قضاء من  

 هللا

االمر  
الحتمي  
الذي لم  
يصرف  
عن 
 الوجوب 

 للواجب المضيق امثلة منها 37 صعب  تطبيق 37
صوم شهر  
 رمضان

صالة  
 الظهر 

 العمرة الزكاة

 38 متوسط  معرفي 38

ما طلب فعله من المكلفين بحيث  
لو قام به من يكفي سقط االثم عن  
الباقين فان لم يقم به احد اثموا  

 جميعا

 الواجب العيني
الواجب  
 الكفائي 

 الواجب المعين
الواجب  
 المخير

 39 سهل  معرفي 39
ما طلب الشارع فعله من المكلف  
طلبا غير جازم وال يتعلق الذم  

 بتاركه
 المكروه الواجب  المباح المندوب 

 40 16 االمر والنهي  صعب  تطبيق 40
للصيغ الدالة على التحريم في  
 األدلة الشرعية  عدة صيغ منها

النهي الجازم  
من الشارع  

  تأتيالذي لم 
قرينه تصرفه  
 الى الكراهة 

 النهي غير
الجازم من  
 الشارع 

النهي الجازم  
من الشارع مع  
 قرينة مخالفة 

 النهي غير
الجازم من  
الشارع مع  
قرينه  
 مخالفة 

 سهل  معرفي 41
 األدلة 
 القران

14 41 
ما نقل الينا نقال غير متواتر من  

 يراد بهاقراءات القران 
 القراءة الشاذة 

القراءات  
 السبعة 

القراءة  
 الصحيحة 

القراءات  
 النقلية

 سهل  معرفي 42
الحكم  
 الوضعي 

13 42 

ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق  
بجعل الشيئ سببا لشئ او شرطا  
له او مانعا منه او صحيحا او  

 لـ  فاسدا. تعريف

 الحكم الوضعي 
الحكم  
 التكليفي 

 الحكم العرفي 
الحكم  
 الكوني

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية  
 العام وزارة التعليم 

 وكالة التعليم العام 
 

 الثانوية  للمرحلة  نموذج كتابة األسئلة
 نظام مقررات  2الفقه لمادة 

 

 

  

 ( 3النموذج )  ثالثًا : أصول الفقه 

 :  الواردة  الجداول    في  المطلوب حسب  يأتي  مما كل بين ميزيــ 

 الثاني السؤال : 

 الوحدة 
موضوع  
 الدرس 

مستوى  
 الصعوبة 

مستوى  
 الهدف 

 الرقم 

 الواجب الكفائي الواجب العيني 1

   بر الوالدين

  تغسيل الميت 
 

   سبيل هللا الجهاد في 

   الصدق في القول 
 

13 

الحكم  

الشرعي  

 التكليفي 

 1 استدالل  صعب جدا 

 الحكم الوضعي  الحكم التكليفي 2

   تحريم شرب الخمر 

اختالف الدين منع من  
 التوارث 

 
 

  تسن صالة الوتر 
 

  بلوغ النصاب شرط للزكاة
وجوب صالة الجمعة على  

 المستوطنين

  

 

 2 استدالل  صعب جدا  

 العزيمة الرخصة  3

وجوب الصالة تامة في  
 الحضر 

  
 

    قصر الصالة للمسافر 
 

الحكم  

 الوضعي 
 3 استدالل  صعب جدا 

 الفساد في العقود  الفساد في العبادات  4

من صلى العصر قبل  
 دخول وقتها

  

من اشترى سيارة دون  
 رضى صاحبها

 
 

 

الحكم  

 الوضعي 
 4 استدالل  صعب جدا 

5                                
 رخصة 

 المندوبة األولى تركها  مكروهة  واجبة  مباحة 

  اكل الميتة للمضطر -أ
    

قصر الصالة الرباعية  -ب
 للمسافر 

    
 

      اباحة السلم واالجارة -ج

النطق بكلمة الكفر عند  -د
 االكراه عليها

   
  

 

الحكم  

 الوضعي 
 5 استدالل  صعب جدا 



 المملكة العربية السعودية  
 العام وزارة التعليم 

 وكالة التعليم العام 
 

 الثانوية  للمرحلة  نموذج كتابة األسئلة
 نظام مقررات  2الفقه لمادة 

 ثالثًا : أصول الفقه  ( 3النموذج ) 

 السؤال : الثالث 

رقم   ــ أكملي الفراغات بما يناسبها فيما يأتي : 
 السؤال 

مستوى  
 الهدف 

مستوى  
 الوحدة  موضوع الدرس  الصعوبة 

 دالالت االلفاظ  سهل  معرفي 1

 العام
 .   (العاماللفظ المستغرق لجميع افراده بال حصر ) -1 15

 دالالت االلفاظ  سهل  معرفي 2

 الخاص 
 .  ( الخاصقصر العام على بعض افراده )-2 15

 صعب  تطبيق 3
 13 الحكم الوضعي 

 : الفاسد والباطل معناهما واحد عند جمهور األصوليين والفقهاء اال في موضعين هما-3

 .   /النكاح2   /االحرام 1

 .................. الدليل الى صحيح المطلوب تعريف.......ما يمكن التوصل به -4 12 مبادئ أصول الفقه  سهل  معرفي 4

 وسط  معرفي 5

 القران   األدلة

االعجاز والصدق  معنى ان القران الكريم  متشابه كله. .ان آياته يشبه بعضها بعضا في -5 14
 . والعدل

 سهل  معرفي 6
14 

 االمر الذي اثبتته اآلية  )وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كالم هللا( -6

 .   االجابة )   اآلية اثبتت  ان من خصائص القران انه كالم هللا حقيقة(   

اما اسماء الفرع فهي     (الملحق به  -به المشبه -المقيس عليهاسماء  األصل في القياس هي  )-7 14 األدلة القياس  سهل  معرفي 7
 .   (والملحق  -المشبه-المقيس)

 دالالت االلفاظ  صعب  تطبيق 8

 الخاص 
 .  مخصص منفصل بالحس ) اني وجدت امرأة تملكهم( نوع المخصص هنا -8 15

 األدلة  سهل  معرفي 9

 القران
 .   بيان مفصل. .وقاعدة شرعية عامة بيان القران لألحكام هو بيان -9 14

 األدلة  سهل  معرفي 10

 االجماع 
 .  المشافهة والمشاهدة +االخبار والنقل السبيل لمعرفة االجماع -10 14

 األدلة  سهل  معرفي 11

 السنة 
 .......... السنة)وما ينطق عن الهوى ان هو اال وحي يوحى( دليل على حجية............-11 14

صعب   استدالل  12
 .   على الفورالتحريم ولزوم االنتهاء منه النهي يقتضي -12 16 االمر والنهي  جدا 

 دالالت االلفاظ  صعب  تطبيق 13

 الخاص 
 .   سبب خاصايات الظهار تعد من ورود العام على -13 15

صعب   استدالل  14
 جدا 

 دالالت االلفاظ 

 المطبق والمقيد
15 

 حمل المطلق على المقيدان اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب يجب  -14

يعمل بالمطلق على اطالقه والمقيد على  ان اختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب يجب  
 تقيده 

 حمل المطلق على المقيد ان اتحد المطلق والمقيد في الحكم واختلفا في في السبب يجب  -

 عدم حمل المطلق على المقيدان اختلف المطلق والمقيد في الحكم واختلفا في السبب يجب -

    التقليل والتحقير ،   االرشاد ،   الكراهة :  لصيغ النهي في غير التحريم استعماالت منها-15 16 االمر والنهي  سهل  معرفي 15
 .  الدعاء،

 األدلة  سهل  معرفي 16

 االجماع 
  16-ينقسم االجماع ل  صريح وسكوتي . 14

 

  



 المملكة العربية السعودية  
 العام وزارة التعليم 

 وكالة التعليم العام 
 

 الثانوية  للمرحلة  نموذج كتابة األسئلة
 نظام مقررات  2الفقه لمادة 

 ثالثًا : أصول الفقه  ( 3النموذج ) 

 الرابع السؤال : 
 .  الجابة خانة  في  الصحيح  الحرف بنقل واسبابها   الحكام بين   زاوجي ــ 

رقم  
 السؤال 

مستوى  
 الهدف 

مستوى  
 الصعوبة 

موضوع  
  الدرس 

 أسبابها وعللها  الفقهية االحكام   م

 صعب  تطبيق 1
الحكم  
 الوضعي 

 1 أ1
  زالوتر غير واجب على المكلف)     

) 
 أ

الن العبرة بعموم اللفظ ال  
 بخصوص السبب 

 صعب  تطبيق 2
الحكم  
 الشرعي

 2 ب1
يجب ان يكون الفعل معلوما للمكلف  

 (    د علما تاما)  
 ب 

لورود النص مقيد فيجب العمل  
 على تقيده

 صعب  تطبيق 3
الحكم  
 التكليفي 

 3 ج1
يمكن ان يتحول الحكم من المندوب  
   يللواجب او من المكروه للمحرم)    

) 
 ج

الن العلة ان اختفت واختلفت  
 فالقياس ال يصح 

 صعب  تطبيق 4

دالالت  
 االلفاظ 
المطلق  
 والمقيد

 4 د1
اشتراط التتابع في صيام الشهرين  

 ( ب  لكفارة الخطأ)     
 د

حتى يستطيع فعله بطريقة  
 عز وجل صحيحة وترضي هللا 

 صعب  تطبيق 5
دالالت  
 االلفاظ 
 العام

 5 هـ1
إذا ورد العام على سبب خاص وجب  

 (    أ العمل بعمومه)   
 هـ

من أسباب الرخص في اإلسالم  
 اليسر والسهولة 

 صعب  تطبيق 6
االمر  
 والنهي

 6 و1
فساد البيع بعد النداء الثاني ليوم  

 ( ح  الجمعة)   
 ألنها لم تنقل الينا بالتواتر و

 7 ز1 األدلة القياس  صعب  تطبيق 7
اشتراط مساواة األصل للفرع في  

 (     ج العلة)  
 النه لم يدل  دليل على وجوبه  ز

 8 ح1 األدلة القران صعب  تطبيق 8
ال يحتج بالقراءة الشاذة في االحكام  

 (    و  الشرعية)   
 ح

الن النهي عائد الى ذات المنهي  
 عنه وشرطه 

 9 ط1 الرخصة  صعب  تطبيق 9
جواز مس الصبيان المصحف دون  

 ( هـطهارة بغرض التعلم)    
 ألنه ال واجب مع العجز  ط 

 لوجود قرينه  دلت  على التغير ي ——————————— 10     

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 3انتهى النموذج )


