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 / المعامالت أوًل  (4النموذج )

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي:ــ   السؤال : األول

رقم 
 الوحدة

رقم 
 السؤال

مستوى 
 الهدف

مستوى 
 الصعوبة

موضوع 
 الدرس

 م
 د ج ب أ العبارات

 الع وض المساواة الزيادة النقص ُيعرف الغبن في اللغة بــ : 1 الغبن سهل معرفي 1 1

حبس السلعة في وقت الغالء مع حاجة  2 االحتكار صعب تطبيق 2 1
 س إليها  ، شرط لــ:النا

االحتكار 
 المحرم

التسعير 
 المحرم

االدخار 
 المحرم

السلم 
 المحرم

حبس  يختلف االدخار عن االحتكار في  أنه  : 3 االدخار صعب استدالل 3 1
 للسلعة

يقع من 
 التجار

يبيع السلعة 
بسعر 
 مرتفع

يحصل في 
وقت 
 الرخص

لم سهل معرفي 4 1 لم التقسيط التسعير مثمن  يسمى :تعجيل الثمن و تأخير ال 4 السَّ  الضمان السَّ

 متوسط تطبيق 5 1
عقود 
مشابهة 
لم  لعقد السَّ

التعاقد مع الخياط على تفصيل ثوٍب و  5
عقد  عقد الّسلم القماش من الخياط مثال لــ :

 االستصناع
عقد 
 المقاولة

عقد 
 التوريد

 صعب استدالل 6 1
عقود 
مشابهة 
لم  لعقد السَّ

قد االستصناع و عقد السلم أنه الفرق بين ع 6
 يشترط  في السلم :

تسليم الثمن 
في مجلس 

 العقد

تسليم 
المثمن في 
مجلس 
 العقد

تأجيل 
الثمن عن 
مجلس 
 العقد

تأجيل 
المثمن 
عن 
مجلس 
 العقد

 7 الضمان صعب ج استدالل 7 2

الضمان من العقود المشروعة لتوثيق 
الديون ، و كل ما يأـي ليس بشرٍط في 

 ما عدا :الضمان 
 

معرفة 
الضامن 
بالمضمون 

 عنه

أخذ 
الضامن 
أجراً مقابل 
 الضمان

معرفة 
الضامن 
لصاحب 
 الحق

العلم 
بالمضمون 

 به

 سهل معرفي 8 2
خطاب 
الضمان 
 المصرفي

عقد ضمان يكون الضامن فيه بنكاً ،  8
 تعريف لــ :

خطاب 
الضمان 
 المصرفي

القرض 
 بأنواعه

الكفالة 
 بالنفس

حوالة 
 الدين

التزام شخص بإحضار من عليه حق مالي  9 الكفالة سهل معرفي 9 2
 الضمان الكفالة الحوالة الرهن إلى صاحبه ، تعريف لــ :

 سهل معرفي 10 2
 
 

 الرهن
10 

قال تعالى ) و إن كنتم على سفٍر و لم 
 283تجدوا كاتباً فرهاٌن مقبوضة ( البقرة 

 ، دليٌل على أن حكم الرهن :
 ئزجا واجب مستحب مندوب

كل ما يأتي مثال لما  ال يصح رهنه ما عدا  11  متوسط تطبيق 11 2
: 

قطعة 
 أرض

البطاقة 
 الشخصية

رخصة 
 القيادة

أسهم 
 محرمة

تكلفة  األجرة رهن داراً مؤجرة ، فنماؤها المتصل هو : 12  صعب استدالل 12 2
 الصيانة

ارتفاع 
 القيمة

سداد 
 الفواتير

  صعب استدالل 13 2
ل ما يأتي مثاٌل على توثيق الديون و نقلها ك 13 الحوالة

 الرهن الكفالة الحوالة الضمان و اإلرفاق و التيسير على الناس ما عدا :

كل ما يأتي من الوسائل الممنوعة الستيفاء  14  صعب استدالل 14 2
 الدين من المدين المماطل ما عدا :

قبول 
تحويل 
الدائن  
بدينه من 
مدين 

مماطل إلى 
 مدين ملئ

اشتراط 
غرامة 
مالية عن 
المدين في 
حال تأخره 
عن قضاء 

 الدين

اشتراط 
غرامة 

تأخير على 
المدين و 
صرفها في 
الجهات 
 الخيرية

االتفاق 
على اعادة 
جدولة 
 الدين

  سهل معرفي 15 3
 الجعالة الحوالة الصلح الشفعة عقد ٌيتوصل به إلى الصلح بين متخاصمين 15 الصلح

 مستحب جائز مندوب واجب م الصلح عن الدين الحال ببعضهحك 16  سهل معرفي 16 3
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 / المعامالت أوًل  (4النموذج )

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي:ــ   السؤال : األول

رقم 
 الوحدة

رقم 
 السؤال

مستوى 
 الهدف

مستوى 
 الصعوبة

موضوع 
 الدرس

 م
 د ج ب أ العبارات

 17 الشفعة ص ج تطبيق 17 3
ت معاصرة من أمثلتها الشفعة للشفعة تطبيقا

 في .....
المساهمات 

 لعقاريةا
 الهبة التوريد

الحوالة 
 القيدية

 18  سهل معرفة 18 3
يستحق الشريك الشفعة في نصيب شريكه 

 اذا انتقلت الى آخر عن طريق........
 البيع االرث الوصية الهبة

 األرض بيت الجار التالمنقو االثاث تثبت الشفعة في ...... 19  متوسط تطبيق 19 3

 20  صعب تطبيق 20 3
سيارة مشتركة بين اثنين باع أحدهما 

نصيبه دون اشعار صاحبه فلما علم طلب 
 الشفعة الحكم هنا......

 ال شفعة فيه فيه شفعة
تكره فيه 
 الشفعة

تحرم فيه 
 الشفعة

 ال شفعة فيه فيه شفعة الشفعة في المنقوالت حكمه...... 21  سهل معرفة 21 3
يلزم 
 بالشفعة

الشفعة 
 جائزة

 22 الجعالة متوسط تطبيق 22 4
اذا كان الفسخ في الجعالة من قبل الجاعل 
بعد الشروع في العمل فحكم الجعالة هنا 

...... 

الجعل 
 كامال

نصف 
 الجعل

 أجرة عمله
ال شيء 
 للعامل

 23 الغصب صعب تطبيق 23 4
حكم المغصوب اذا كان مما يؤجر 

 عادة......

يرده 
لغاصب ا

مع أجرة 
 مدة بقائه

يرده 
الغاصب 
مع ثمن ما 
 أغتصبه

يكتفى برد 
الغاصب 
لما 

 اغتصبه

يلزم 
الغاصب 
شراء ما 
 أغتصبه

 24 الغصب سهل معرفة 24 4
يدل قوله تعالى )وال تأكلوا أموالكم بينكم 

 بالباطل ( على تحريم......
 الغصب السلم االجارة االدخار

 25 الغصب متوسط تطبيق 25 4
سب رجل مال بغير رضى صاحبه  تبرأ ك

 ذمته......
 بالصدقة بالتوبة برده

ال شيء 
 عليه

 26 الهبة صعب تطبيق 26 5

اعطى وائل صديقه معاذ جهاز هاتف متنقل 
عند تخرجه من المرحلة الثانوية ثم حصل 
بينهما خالف فعاد يطلب منه ما وهبه فحكم 

 الرجوع في الهبة....

يجوز 
 الرجوع

ال يجوز 
 رجوعال

من حق 
وائل 
 الرجوع

ال يحق 
لمعاذ 

االحتفاظ 
 بالجهاز

 وقف عطية وصية هدية تسمى الهبة في مرض الموت... 27 الهبة سهل معرفة 27 5

 28 الهبة متوسط تطبيق 28 5
يجوز الرجوع في الهبة اذا قبضها 
 الموهوب في حالة واحدة.............

األخ فيما 
وهبه 
 ألخيه

األب فيما 
 نهوهبه الب

االبن فيما 
 وهبه ألبيه

السيد فيما 
وهبه 
 لخادمه

 مكروه محرم جائز الزم حكم عقد الوقف...... 29 الوقف سهل معرفة 29 5

 

 

 

 

  



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم العام

 كالة التعليم العامو
 

 الثانوية  للمرحلة  نموذج كتابة األسئلة
 نظام مقررات 2الفقه لمادة 

 

  

 أوًل / المعامالت (4النموذج )

 الثانيالسؤال : 

 أجيبي عن المطلوب التي:ــ  
 الوحدة

رقم 
 السؤال

مستوى 
 الهدف

مستوى 
 الصعوبة

موضوع 
 الدرس

 ـ عللي : 1 ادخار  معرفي 1 1

 جواز ادخار التاجر سلعته في وقت الرخص .

ألن الناس ال يتضررون به ، بل من مصلحتهم حبسها ليزداد المعروض :  جــ

 منها في وقت الحاجة فتنقص األسعار

 2 التسعير صعب ج استدالل 2 1
أوجدي العالقة  ـ 

 بين

 ض و الطلب و بين تحريم التسعير .ستة هللا الكونية  أن األسعار تتأثر بالعر

:  ألنه لو فرض سعر معين ُيخل بالتوازن المذكور في السنة الكونية و  جــ

 يؤدي إلى فساد السوق فلذلك حرم الشارع الحكيم التسعير

لم صعب ج استدالل 3 1  3 السَّ

اذكري العلة لعدم ـ 

صحة العقد في 

 الحالة التالية :

 الذمة على أن يتلمها عند نزول المطر . اشترى رجل بضاعة موصوفة في

لم المتعلق باألجل أن يكون األجل معلوماً . جــ  : ألن من شروط السَّ

 بينيـ  4 الضمان سهل معرفي 4 2

 األمرين اللذين يبرأ الضامن بأحدهما عند انتهاء الضمان .

 :  جـ

 ــ أن يبرئه صاحب الحق من الضمان 1

ن الحق الذي عليه إما بأدائه أو بإبراء صاحب ــ  أن يبرأ المضمون عنه م 2

 الحق له .

 متوسط تطبيق 5 2
 

 الرهن
5 

حددي المرته ن في ـ 

 المثال التالي :

اشترى شخص جوال بألفين لاير مؤجلة و رهن ساعته لدى البائع حتى يأتيه 

 بالثمن .

 : المرته ن هو البائع ) الدائن ( . جــ

 عللي :ـ  6  متوسط معرفي 6 2
 إذا قبض المرته ن الرهن ال يضمن الرهن إذا تلف إال في حال تفريطه .

 : ألن يده يد أمانة . جــ

 7 الحوالة متوسط تطبيق 7 2

حللي المثال التالي ـ 

حسب الجدول 

 المعطى :

لاير ،  20000لاير ، و خالد مدين لمحمد بــ  20000محمد مدين لصالح بــ

 ضي دينه منه . فأحال محمد صالحاً على خالد ليقت

 المحال به المحال عليه المحال المحيل
الدين المحال 

 عليه

 خالد صالح محمد

الدين الذي 

لصالح على 

 محمد

الدين الذي 

لمحمد على 

 خالد
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 أوًل / المعامالت (4النموذج )

 السؤال : الثالث

رقم  ــ أكملي الفراغات بما يناسبها فيما يأتي :
 الوحدة

 رقم السؤال
مستوى 
 الهدف

مستوى 
 الصعوبة

موضوع 
 الدرس

 االدخار سهل معرفي 1 1
حال ـــ إذا كان المال المَدخر مما تجب الزكاة فيه ، فيجب أن ُتؤدى زكاته كلما ..... 1

 .....عليه الحول

 التسعير سهل معرفي 2 1
احتكار ...ــ ُيستثنى من تحريم التسعير عدة صو منها : تسعير السلع الضرورية َو  2

 ........اإلغراق.... َو .....التجار للسلع 

 ..... مندوب... ، و حكمه للضامن ...  جائزـ حكم الضمان ...  3 الضمان سهل معرفي 3 2

 الحوالة سهل معرفي 4 2
... لما فيه من الكذب على ... رصيد ــ ال يجوز لشخص أن يحرر شيكاً بال ... 4

 ....المستفيد 

 ....المنفعة...وتسبيل ....االصل الوقف شرعا تحبيس ... -5 الوقف سهل معرفة 5 5

 ....المنع...و...الحبس الوقف لغة ..... -6 الوقف سهل معرفة 6 5

 الوقف سهل معرفة 7 5
ناظر يسمى من يشرف على الوقف ويتولى رعايته وصرف ريعه للمستحقين ..... -7

 ...الوقف

 ...الموت...بعد. المال عا التبرع ب....الوصية شر-8 الوصية سهل معرفة 8 5

 الوصلالوصية لغة ... -9 الوصية سهل معرفي 9 5

 ...بعد الموت...وتنفيذها يكون ...الموت  مرضيتأكد وقت الوصية في ... -10 الوصية صعب جدا معرفة 10 5
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 ثانًيا / الفرائض (4النموذج )

 فيما يلي:اختاري اإلجابة الصحيحة ـــ  األولالسؤال : 

 الرقم
مستوى 
 الهدف

مستوى 
 الصعوبة

 د ج ب أ العبارات م موضوع الدرس

 سهل معرفة 1

 (6الوحدة )

مقدمة في علم 

 الفرائض

 

 

1 
وجل تقدير الفرائض  تولى المولى عز

 ألنها بنفسه
 تفهم بالفطرة مهمة

مهمة لبعض 
 الناس

 علم فرض عين

 2 سهل معرفة 2
رث علم يعرف به من يرث من ال ي

 ومدار ما لكل
 وارث من التركة

 فقه المعامالت الفرائض اصول الفقه فقه االسرة

 3 صعب تطبيق 3
الديون المرسلة المتعلقة بذمة الميت 

 ديون لآلدميين مثل
 الرهن

الحج 
 الواجب

 القرض
أجرة حافر 

 القبر

 4 صعب معرفة 4
كل ما ياتي يعد من شروط االرث 

 ماعدا

التحقق من 
موت 
 المورث

التحقق من 
 حياة الوارث

ان يكون 
الوارث بالغا 

 عاقال

العلم بالسبب 
المقتضي 
 لالرث

 لإلرث اسباب منها 5 سهل معرفة 5
التحقق من 
حياة 
 الوارث

 الرق الوارث النكاح

 النسب القتل الموروث موانع منها لإلرث 6 سهل معرفة 6
التحقق من 
 موت الموث

 صعب تطبيق 7

 (8)الوحدة 
ام تفصيل أحك
 الورثة
 

7 
جمع ما يذكر صحيح من اقسام 

 العصبة ماعدا الصبة
 مع الغير بالغير بالنفس بالوصف

 8 صعب تطبيق 8
المسالة العمرية من المسائل التالية  

 هي
زوج وبنت 

 واب

زوجة  
واخت 
 شقيقة وعم

زوجة وام 
 وعم

 زوج وام واب

 9 سهل معرفة 9
نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص 

 مصطلح لـ
 التأصيل لفرضا التعصيب تركةال

 10 سهل معرفة 10
النصف ونصفه ونصف نصفه يقصد 

 به

-الربع 
-النصف 
 الثمن

 -النصف
 -الربع 
 الثمن

 ا-الثمن
 لنصف

 الربع -

 —الثمن
 الربع

 النصف -

 11 متوسط تطبيق 11
مات عن بنت وبنت ابن واخ الم فحالة 

 االخ الم انه
يرث 
 السدس

 باقييرث ال يسقط يرث الثلث

 يرث االب السدس بشرط  واحد وهو 12 سهل معرفة 12
وجود 
االصل 
 الوارث

عدم الفرع 
 الوارث

وجود جمع 
 من االخوة

وجود الفرع 
 الوارث لميت

 توفي شخص عن ابيه وابنه ف لألب 13 وسط تطبيق 13
الباقي 
 تعصيب

 السدس
السدس 
 والباقي

 كل المال

 الثلثان النصف الثلث السدس ابيه ف للبنتتوفي شخص عن بنته و 14 وسط تطبيق 14

 البنوة االخوة العمومة االبوة جهةاالبن وابن االبن يرثون من  15 سهل معرفة 15
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 ثانًيا / الفرائض (4النموذج )

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي:ـــ  األولالسؤال : 

 الرقم
مستوى 
 الهدف

مستوى 
 الصعوبة

 د ج ب أ تالعبارا م موضوع الدرس

 سهل معرفة 16

 (8)الوحدة 
تفصيل أحكام 

 الورثة
 

 ترث الزوجة الربع اذا 16
وجد الفرع 
الوارث 
 الذكر فقط

وجد الفرع 
الوارث 
 االنثى فقط

عدم الفرع 
الوارث 
الذكر او 
 االنثى

اذا عدم الفرع 
الوارث الذكر 

 فقط

 17 وسط تطبيق 17
جميع ما يأتي شروط لصحة ميراث 

 ماعدااالخوة الم 

عدم االصل 
الوارث 
 الذكر

عدم الفرع 
 الوارث

ان يكون 
 منفرد

ان يكونوا 
 اثنين فاكثر

 ميراث البنتان هو 18 سهل معرفة 18
الثلث لكل 
 واحدة

الثلثان لكل 
 واحدة

يشتركان في 
 الثلثان

يشتركان في 
 النصف

 العصبة مع الغير مثالة 19 صعب استدالل 19
البنت م 
 االبن

بنت ابن مع 
 ن ابناب

اخت شقيقة 
 مع اخ شقيق

اخت شقيقة مع 
 البنت

 20 صعب استدالل 20
توفي شخص عن اخ الب وابن اخ 
 شقيق   في هذه المسالة عاصبان

اتحدا في 
 الجهة

واختلفا في 
 الدرجة

اتحدا في 
 الجهة
 والدرجة

اتحدا في 
 الجهة
 والدرجة

واختلفا في 
 القوة

اختلفا في 
 الجهة

 السدس فقط عن اب وابنتين فميراث االبمات  21 وسط تطبيق 21
السدس مع 

 الباقي
 جميع المال الباقي فقط

 ترث البنت النصف وذلك  بشرط هو 22 سهل معرفة 22

وجود 
المعصب 
لها وهو 
 اخوها

اذا كنا 
 اثنتين فقط

ان تكون 
 واحدة

اذا كنا فوق 
 اثنتين

 23 وسط استدالل 23
توفي شخص عن زوجته وأمه وابن 

 يق فللزوجةعمه الشق
 الثلث الثمن النصف الربع

 سهل معرفة 24

( 9)الوحدة 
 الحجب
 

24 
منع من قام به سب االرث من ارثة كله 

 او بعضه معنى ل
 العول التأصيل الحجب التعصيب

 25 صعب استدالل 25
الحجب الوارد في المسالة التالية) زوجة 

 وبنت وثالث اخوة اشقاء (

االزدحام 
في 

 التعصيب

ام في االزدح
 الفرض

االنتقال من 
تعصيب الى 
تعصيب اقل 

 منه

االنتقال من 
فرض الى 
 فرض اقل منه

 الوالء حواشي اصول فروع الفروع  ال يحجبهم اال 26 سهل معرفة 26

 27 سهل معرفة 27
مات  عن ثالث زوجات الحجب في 

 المسألة حجب
ازدحام في 
 الفروض

ازدحام في 
 التعصيب

االزدحام في 
 العول

نتقال من اال
فرض الى 
 تعصيب

 سهل معرفة 28

 (10)الوحدة 
 التأصيل

28 
تسهيل الوصول الى قسمة التركة على 

 الصحيح فائدة دراسة باب الوجهة
 الحجب التأصيل الرد العول

 29 صعب تطبيق 29
توفي شخص عن جدة واخ شقيق فاصل 

 المسالة
3 6 2 8 

 30 سهل معرفة 30
وضها عن المسالة التي زادت سهام فر

 اصل المسالة تسمى
 العائلة العائلة الناقصة

 الرد
 



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم العام

 كالة التعليم العامو
 

 الثانوية  للمرحلة  نموذج كتابة األسئلة
 نظام مقررات 2الفقه لمادة 

 

  

 ثانًيا / الفرائض (4النموذج )

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي:ـــ  األولالسؤال : 

 الرقم
مستوى 
 الهدف

مستوى 
 الصعوبة

 د ج ب أ العبارات م موضوع الدرس

 (10الوحدة ) سهل معرفة 31
 التأصيل

31 
الة اال فرض واحد فأصل اذ لم يكن في المس

 المسالة هو

بعدد 

 رؤوسهم

مقام ذلك 

 الفرض

ايجاد 

المضاعف 

المشترك 

 االصغر

ايجاد المضاعف 

 المشترك االكبر

 سهل معرفة 32

( 11الوحدة )
 العول والرد

 

 التركة التأصيل الرد العول زيادة فروض المسالة على اصلها تسمى بــ 32

 8-6-4-2 8-6-3-2 8-4-3-2 6-4-3-2 تعول ابدا االصول التي ال 33 وسط معرفة 33

 18-16-15 17-15-13 12-11-10 27-25-24 هي 12االصول التي يعول اليها االصل  34 وسط معرفة 34

 35 صعب تطبيق 35
في المسالة التالبة  مات  12يعول االصل 

 عن زوجة واختان شقيقتان واختان الم
13 15 17 24 

 استدالل 36

 صعب

 جدا

36 

هلك شخص عن زوج وام  فالزوج النصف 

اضف شخص  6واالم الثلث واصل المسالة 

صاحب الفرض المضاف  7لتعول المسالة لـ

 : هو

اختان 

 شقيقتان
 جدة بنتان اختان الم

 37 صعب تطبيق 37

هلك شخص عن زوجه واختان شقيقتان ف 

للزوجة الربع واالختان الثلثان فاصل 

 المسالة

12 15 17 24 

 اثر الرد على الورثة 38 سهل عرفةم 38
يزيد نصيب 

 كل وارث

يساوي 

نصيب كل 

 وارث

ينقص نصيب 

 كل وارث

يسقط بعض 

الورثة من 

 الميراث

 سهل تطبيق 39

39 

 

توفي شخص عن بنت وبنت ابن  فاصل 

 وترد الى 6المسالة من 
2 3 4 8 

 ترث البنت عصبة بالغير بشرط 40 وسط معرفة 40
ان تكون 

 واحدة

ود وج

المعصب لها 

 وهو اخوها

وجود االخت 

 الشقيقة معها

وجود المعصب 

 وهو الجد

 41 وسط تطبيق 41
توفي شخص عن بنت وبنت ابن واخ الب 

 فلبنت االبن

السدس تكملة 

 الثلثين

النصف 

 النفرادها
 لثلثان الثلث



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم العام

 كالة التعليم العامو
 

 الثانوية  للمرحلة  نموذج كتابة األسئلة
 نظام مقررات 2الفقه لمادة 

 

 

 (4النموذج ) ثانًيا / الفرائض

 الثانيالسؤال :  : اجيبي كما هو مطلوبـــ 

 م : المطلوب
موضوع 
 الدرس

مستوى 
 الصعوبة

مستوى 
 الهدف

 الرقم

 جــ : 
 

 م حالة المطلقة ترث ال ترث

√ 
 

 1 المطلقة ثالثا وال زالت في العدة

 
 2 المطلقة الرجعية وال زالت في العدة √

√ 
 

 3 المطلقة الرجعية التي خرجت من العدة

√ 
 

المطلقة في مرض زوجها المخوف 

من الميراث وتزوجت بقصد حرمانها 

 بعده

4 

 
√ 

المطلقة في مرض زوجها المخوف 

بقصد حرمانها من الميراث و لم تزوجت 

 بعده
5 

 

 النساء أي ميزيــ 
 التاليات المطلقات

 بعد طليقها من ترث
 . ترث ال ومن وفاته

 
 
 

1 

الوحدة 
(6) 

مقدمة في 
علم 

 الفرائض
 
 

 1 استدالل صعب

 وارث لكل محدد مقدار  جزء االرثجــ : 
 

 وحقوق اموال من الميت يخلفه ما كل التركة
 

 فرقي بين ــ 

 . االرث والتركة
 2 استدالل وسط 2

ٍة ُيوَصٰى ب َها أَْو َدْينٍ ) : قال تعالىجـ :  يَّ ن َبْعد  َوص    (م 

 ان يبدأ بالديون ثم الوصية ثم االرث

 ذمتهمن الحقوق المتعلقة بالتركة ان تقضى ديون الميت حتى تبرأ 

ــ يتساهل بعض 

الناس في تسديد 

الديون عن الميت وقد 

توزع التركة قبل 

ما التوجيه  سداده

المناسب على ضوء 

 . ما درستي

 3 استدالل وسط 3

 جــ: 

 نوع االرث
 الوارث

 فرض تعصيب

√ 
 

 العم الشقيق

 
 االخ الم √

 
 الزوج √

√ 
 

 االبن
 

صنفي حسب ماهو ـ 

 : مطلوب في الجدول

 

4 
الوحدة 

(7 ) 
 4 معرفة وسط

  
)ضابط المسالة عدم وجود الفرع الوارث ذكرا او انثى ولها امثلة كثيرة جــ : 
 )مات عن زوجة وأب وأم (: منها 

مسألة فيها مثلي ــ 
 .زوجة وارثة للربع 

5 
الوحدة 

(8 )  
 5 تطبيق  صعب



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم العام

 كالة التعليم العامو
 

 الثانوية  للمرحلة  نموذج كتابة األسئلة
 نظام مقررات 2الفقه لمادة 

 

 

  

 (4النموذج ) ثانًيا / الفرائض

 الثانيؤال : الس : اجيبي كما هو مطلوبـــ 

 م : المطلوب
موضوع 
 الدرس

مستوى 
 الصعوبة

مستوى 
 الهدف

 الرقم

 العمومة -4 االخوة -3  االبوة 20  البنوة -1جــ :

رتبي جهات ـ 

 : العصبة التالية

ابوة عمومة   -اخوة

 بنوة  -

6 
الوحدة 

(8)  
 

 6 معرفة  سهل

 فال دمهكع وجوده بوصف والمحجوب االرث موانع من القتل الن :جـ 

 غيره يحجب وال يرث

 

 : عللي
 عن شخص توفي
 قاتل وابن زوجة
  الربع فللزوجة وعم
 والعم  الثمن بدل

 . الحجب بدل الباقي

 7  استدالل صعب الحجب 7

 ارقام على واتفقوا اسس  وضعوا و الفرائض بعلم االسالم علماء اهتمجـ : 

 . الصحيحة للقسمة يصلوا حتى  سبعة

 علماء دور ابرزي

 تأصيل في الفرائض

. المسائل  
 8 معرفة وسط التأصيل 8

 . غيره يحجب وال يرث ال انه معناهاجـ : 
 

 العبارة  فسريــ 
 : التالية

 بوصف المحجوب
 . كعدمه وجوده

 9 معرفة وسط الحجب 9

 . الذكور الفروع و  الذكور باألصول يحجبون الحواشي جميعجــ : 

 العبارة صححيــ 
  : التالية 

 الحواشي يعجم
 بالذكور يحجبون
 . فقط االصول

 10 استدالل وسط الحجب 10

 . بأهوائهم ويحكموا الناس بين الظلم يقع ال حتى  ألهميتهجــ : 
 :  علليــ 

 تقدير هللا تولى
 بنفسه الفرائض

 11 معرفة  سهل المقدمة 11



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم العام

 كالة التعليم العامو
 

 الثانوية  للمرحلة  نموذج كتابة األسئلة
 نظام مقررات 2الفقه لمادة 

 

 ثانًيا / الفرائض (4النموذج )

 السؤال : الثالث

 غات بما يناسبها فيما يأتي :ــ أكملي الفرا
 مستوى الهدف رقم السؤال

مستوى 
 الصعوبة

 موضوع الدرس

 سهل معرفة 1

 (6الوحدة )

مقدمة في علم 
 الفرائض

 من بطن امه حياشرط توريث الحمل في بطن االم خروجه  .1

 اختالف الدين و   الرقو   القتلموانع االرث  .2 سهل معرفة 2

 االرث  شروطت المورث يعد من التحقق من مو .3 سهل معرفة 3

 الحواشياالخوة واالخوات وابناء االخوة يعدون من  .4 سهل معرفة 4

 الوارثون بالنسب  االصولاالباء واالمهات واالجداد والجدات يعدون من  .5 سهل معرفة 5

 الزوجةو  الزوجيستحق الربع اثنان من الورثة هما  .6 (8)الوحدة  سهل معرفة 6

 سهام فروض المسالة على اصلها زياده العول هو  .7 ولالع سهل معرفة 7

 سهل معرفة 8

 الرد

 الزوجينيرد على جميع اصحاب الفروض ماعدا  .8

 التركةللرد شروط منه اال تستغرق الفروض  .9 سهل معرفة 9

  

 

 ثانًيا / الفرائض (4النموذج )

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

رقم 

 السؤال

مستوى 

 الهدف

مستوى 

 الصعوبة
 اإلشارة العبارات م موضوع الدرس

 مقدمة وسط معرفة 1
 في 

 الفرائض

 × تعد الكفارات والنذور من الديون المتعلقة بعين التركة 1

 √ ال ترث المطلقة طالقا بائنا 2 سهل استدالل 2

 وسط معرفة 3

 منةالوحدة الثا
 × ترث الزوجة الثمن اذا عدم الفرع الوارث 3

 √ اذ لم يكن للميت فرع وارث فيرث االب بالتعصيب فقط 4 وسط معرفة 4

 × يرث العم مع وجود االب 5 التعصيب وسط تطبيق 5

 √ حجب الوصف يمكن ان يدخل على جميع الورثة 6 الحجب سهل معرفة 6

 √ كن ان يدخل على جميع الورثةحجب النقصان يم 7 الحجب سهل معرفة 7

 × المراد بالتاصيل زيادة سهام فروض المسالة 8 التأصيل سهل معرفة 8

 × اذا حصل عول في المسالة فانه يزيد من انصبة الورثة 9 العول وسط معرفة 9

 √ 27الى  24يعول االصل  10 العول سهل معرفة 10

 في  مقدمة وسط معرفة 1
 الفرائض

 × المال كله اذا انفردت فرضاترث البنت  11



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم العام

 كالة التعليم العامو
 

 الثانوية  للمرحلة  نموذج كتابة األسئلة
 نظام مقررات 2الفقه لمادة 

 ثالًثا : أصول الفقه (4النموذج )

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي: السؤال : األول

رقم 
 السؤال

مستوى 
 الهدف

مستوى 
 الصعوبة

موضوع 
 د ج ب أ العبارات م الوحدة الدرس

 متوسط تطبيق 1

الفتوى 
 17 واالستفتاء

1 

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 
 ورسوله

كل ما يأتي يستمد منه علماء األصول  2 سهل معرفي 2
للغة ا التوحيد علومهم عدا

 العربية
القران 
 علوم الفلك والسنة

 3 صعب استدالل 3

كل ما يأتي من امثلة التساهل المحرم 
التريث قبل  في الفتوى عدا

اصدار 
 الفتوى

ان ال يتثبت 
ويسرع في 
 الفتوى

تتبع الحيل 
المحرمة 
بسبب 

األغراض 
 الفاسدة

التمسك 
بالشبه اما 
ترخيصا او 

 تغليظا

 4 سهل تطبيق 4

على المسلم اذا اشكل عليه  الواجب
الرجوع  امر من أمور دينه

ألهل الذكر 
 والفتوى

ترك العمل 
 دون سؤال

سؤال أي 
شخص دون 

 تحري

االجتهاد 
الشخصي 
في حل 
 االشكال

 5 سهل معرفي 5

)يا أيها الذين امنوا اطيعوا هللا 
ان السنة  واطيعوا الرسول(دلت هذه االية على 

من مصادر 
 التشريع

ماع ان االج
من مصادر 
 التشريع

ان القياس 
من مصادر 
 التشريع

ان القران 
فقط مصدر 
التشريع 
 الوحيد

 6 سهل معرفي 6

المخبر عن  االستفتاء في علم أصول الفقه هو
الحكم 
 الشرعي

السائل عن 
الحكم 
 الشرعي

طلب 
الجواب عن 

االمر 
 المشكل

تبين المشكل 
 من االحكام

 حكم الفرع العلة حكم االصل الفرع اركان القياس عدا كل ما يأتي من 7 صعب تطبيق 7

المقلد  المجتهد المستفتي المفتي السائل عن الحكم الشرعي هو 8 متوسط تطبيق 8
 المجتهد

 سهل معرفي 9

مبادئ علم 
 أصول الفقه
تعريف 
 أصول الفقه

12 

9 

المقصود من كلمة )العملية (في 
المتعلق  تعريف أصول الفقه

 بأفعال
 فينالمكل

المتعلق 
بنوايا 
 المكلفين

المتعلق 
باحكام 
 الشرع

المتعلق 
بالفروع 
والقضايا 
 الفقهية

 10 سهل معرفي 10

األدلة التفصيلية في تعريف أصول 
 الفقه يراد منها

األدلة 
المقرونة 
بمسائل 
 الفقه

األدلة 
الناتجة عن 
أحوال 
 المكلف

األدلة 
 العقلية فقط

األدلة النقلية 
 فقط

 11 سهل معرفي 11
أول من أسس علم اصول الفقه كعلم 

 مستقل في كتابه الرساله هو
االمام محمد 
بن ادريس 
 الشافعي

االمام احمد 
 بن حنبل

االمام أبو 
 االمام مالك حنيفه

 سهل معرفي 12

الحكم 
 13 الوضعي

ما وضعه الشارع كعالمات واوصاف  12
 لتمييزا االقتضاء التخيير الوضع لنفوذ الحكم او الغائه هو

 13 صعب استدالل 13

الحكم الشرعي المستخرج من قوله 
تعالى)والذين يرمون المحصنات ثم لم 
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 

 جلدة(

اباحة على  نهي محرم امر واجب
 تحريم مطلق االطالق

 14 سهل معرفي 14
طلب الفعل  عرف العلماء الواجب بانه

 طلبا جازما

طلب الفعل 
با غير طل

 جازم

طلب ترك 
 الفعل

طلب ترك 
الفعل تركا 
 غير جازم

 15 صعب تطبيق 15

كل ما يأتي من صيغ الواجب في 
 افعل احل لكم األدلة الشرعية عدا

وصف 
الفعل انه 
قضاء من 

 هللا

االمر 
الحتمي الذي 
لم يصرف 
 عن الوجوب

صوم شهر  للواجب المضيق  امثلة  منها    16 متوسط تطبيق 16
 مضانر

صالة 
 العمرة الزكاة الظهر
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 الثانوية  للمرحلة  نموذج كتابة األسئلة
 نظام مقررات 2الفقه لمادة 

 ثالًثا : أصول الفقه (4النموذج ) 

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي: السؤال : األول

رقم 
 السؤال

مستوى 
 الهدف

مستوى 
 الصعوبة

موضوع 
 الدرس

 د ج ب أ العبارات م الوحدة

 متوسط معرفي 17
الحكم 
 الوضعي

13 

17 
قام  ما طلب فعله من المكلفين بحيث لو

به من يكفي سقط االثم عن الباقين فان 
 لم يقم به احد اثموا جميعا

الواجب 
 العيني

الواجب 
 الكفائي

الواجب 
 المعين

الواجب 
 المخير

 18 سهل معرفي 18
ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا 

 غير جازم وال يتعلق الذم بتاركه
 المكروه الواجب المباح المندوب

 19 16 ر والنهياالم صعب تطبيق 19
الصيغ الدالة على التحريم في األدلة 

 الشرعية  منها

النهي 
الجازم من 
الشارع 
الذي لم 

تاتي قرينه 
تصرفه الى 
 الكراهة

النهي 
غيرالجازم 
 من الشارع

النهي 
الجازم من 
الشارع مع 
قرينة 
 مخالفة

النهي 
غيرالجازم 
من الشارع 
مع قرينه 
 مخالفة

 20 17 االفتاء صعب تطبيق 20
عالم في قرية سأله شخص عن مسألة 
يعرف حكمها وال يخشى من ترتب 

 مفسدة على اجابته حكم فعله
 معذور مكروه محرم

شيء ال 
 عليه

 استدالل 21
صعب 
 جدا

 21 17 االفتاء
رجل متدين من الصلحاء استفتاه  

رجل عن مسألة  في تطليق زوجته 
 حكم فعله -فأجابه   

محرم ألنه 
من اإلفتاء 

 علمبدون 

يجوز ألنها 
من المسائل 

 السهلة
 فعله مكروه

يتحتم عليه 
الرد عليه 
 وافادته

22 
 

 معرفي
 سهل

مبادئ علم 
 االصول

 االستدالل الدليل يبحث  علم األصول  في ما يأتي عدا 22 12
الحكم 
 والمستدل

العلوم 
 الكونية

 سهل  23

الحكم 
 الوضعي

13 

23 
ما طلبه الشرع من المكلف أن يأتي 

 من أمور معينه يسمىبأمر 
الواجب 
 المخير

الواجب 
 المعين

الواجب 
 العيني

الواجب 
 المطلق

 24 متوسط  24
تعتبر صالة العاجز  عن القيام  وهو 

 قاعد صالة
 فاسدة صحيحة

مانع من 
 القبول

 اثم فاعلها

 استدالل 25
 صعب
 جدا

25 
يشترط في الحكم التكليفي قدرة 

ه المكلف على فعل الشيء المكلف ب
 وذلك من باب

 الخطاب التكليف العلم القدرة

26 
 

 معرفي
 26 14 األدلة القران سهل

الوصف الدال على أن آيات القران 
غاية االتقان في احكامه والفاظه 

 واعجازه معنى لـ
 المتشابه المحكم

االعجاز 
 اللغوي

االعجاز 
 العلمي

 27 14 السنة األدلة سهل  27
لكعبة )تركه صلى هللا عليه وسلم  ا

على بناء قريش( يعد من انواع السنة 
 الثابتة عنه بـــ

 التقرير الكتابة الترك الفعل

 صعب تطبيق 28
دالالت 
 االلفاظ
 الخاص

15 28 
)وهلل على الناس  حج البيت من 

استطاع اليه سبيال( نوع المخصص 
 هنا

منفصل 
 حسي

منفصل 
 بأداة استثناء

مخصص 
 شرعي

بدل بعض 
 من كل

 عب جص استدالل 29
 األدلة
 القياس

14 29 
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

حجيةالقياس 
 من االجماع

 صعب استدالل 30
دالالت 
 االلفاظ
 العام

15 30 
اص آيات  لورود العام على سبب خ

 من امثلتها آيات
 الظهار القتل السرقة الزنا

 صعب استدالل 31
دالالت 
 االلفاظ

15 31 

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

)والمحصنات من الذين اوتوا  اليتع
 الكتب(

 قران بقران سنه بقران قران بسنه سنة بسنة
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 ول الفقهثالًثا : أص (4النموذج )

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي: السؤال : األول

رقم 
 السؤال

مستوى 
 الهدف

مستوى 
 الصعوبة

موضوع 
 الدرس

 د ج ب أ العبارات م الوحدة

 بعض جميع كافة كل جميع الصيغ االتية تخص العام عدا 32 13 اركان الحكم صعب تطبيق 32

 سهل معرفي 33

الحكم 
 الوضعي

13 

 صالة الكسوف قبل حدوثهال تشرع  33
النعدام 
 السبب

لوجود 
 المانع

النعدام 
 الشرط

النعدام 
 المانع

 34 صعب تطبيق 34
للقياس الصحيح المعتبر شرعا شروط 

 منها

ثبوت حكم 
األصل فيه 
بالقران 
 والسنة

اختالف 
 العلل

اختالف 
األصل عن 

 الفرع

صحته من 
 المقلد

 سهل معرفي 35

الحكم 
 الشرعي

13 

 الدالة على االباحة  عديدة منها الصيغ 35

الصيغة 
الجازمة 
المحفزة 
 للفعل

التصريح بـ 
 الفعل

التصريح 
 بترك الفعل

نفي الحرج 
 والجناح

 36 صعب تطبيق 36
كل ما يأتي من امثلة الواجب التكليفي 

 عدا

الزكاة اذا 
بلغت 
 النصاب

 بر الوالدين
الصدق في 

 القول
صالة 
 الضحى

 استدالل 37
 صعب
 جدا

لحكم ا
 الوضعي

13 37 
ال يعد من االحكام الوضعية التي 

 ذكرها االصوليين المقصود
السبب 
 والشرط

الفساد 
 والبطالن

المانع 
 والصحة

 العزيمة

 سهل معرفي 38

المفتي 
 والمستفتي

17 

38 
اإلفتاء بغير علم حرام وهو من الكبائر 

 والعلة من ذلك لما فيه من

الجهل 
باألدلة 
الشرعية 
وكيفية 

اس اقتب
 الحكم منها

الكذب على 
 هللا ورسوله

اختالف 
الناس 
وابعادهم 
عن الحكم 
الشرعي 
 الصحيح

الجهل باللغة 
 العربية

 استدالل 39
 صعب
 جدا

39 
كل ما يأتي من الشروط التي ينبغي 

 توافرها في المفتي  عدا

التأدب مع 
المستفتي 
ف اإلجابة 
 على مسألته

الثقة 
 والنزاهة

العلم باألدلة 
ية الشرع

وكيفية 
اقتباس 
 الحكم منها

القدرة على 
تطبيق 

القاعدة على 
حال 
 المستفيد

 استدالل 40
 صعب
 جدا

40 

يدل قول رسول هللا عليه الصالة 
والسالم)ان هللا ال يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من العباد و لكن يقبض العلم 

 بقبض العلماء (على

ان من 
عالمات 
الساعة 
قبض 
 العماء

تحريم 
تاء بغير اإلف

علم وان 
ذلك من 
 الكبائر

وجوب 
تحلى المفتي 
والعالم 
 باالورع

اال يفتي 
المفتي حال 
انشغاله 
 وتغير  قلبه

 متوسط معرفي 41
 االمر
 والنهي

16 

41 
القيد الذي خرج عند تحديد األمر في  
 تعريفه بانه على سبيل االستعالء هو

االلتماس 
 والدعاء

الرجاء 
 والطلب

الحكم 
 والدعاء

جزع ال
 والقوة

 42 متوسط معرفي 42
طلب الكف عن الفعل على جهة 

 االستعالء تعريف
 الرجاء الدعاء االمر النهي
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 (4النموذج ) ثالًثا : أصول الفقه

 الثانيالسؤال :  :اآلتي  مطلوب عناجيبي ـــ أ 

 الوحدة م : المطلوب
موضوع 
 الدرس

مستوى 
 الصعوبة

مستوى 
 الهدف

 الرقم

 ماهو؟ 
 . المباحـ :ج

)التخير بين الفعل والترك للمكلف 
(يعتبر هذ المصطلح تعريفا لـ  

 أحد اقسام الحكم التكليفي 

1 
13 

الحكم 

 التكليفي
 1 معرفي سهل

 
 النكاح الفاسد مثل...ــ 

 النكاح بال وليجـ : 

 اكتبي امثلة توضيحية  لهما
 مثل النكاح الباطل -
 كنكاح المرأة المعتدةجـ :  

 الباطل والفاسد النكاح

 2 معرفي متوسط النهي 13 2

 . االمرجـ : 
 االمر باألمرالمضارع المقترن 

والمصدر النائب عن فعل االمر 
 تعد من صيغ

3 
 3 تطبيق صعب االمر 16

ردي عليه )قال تعالى )قل ال اجد في ما اوحي الي محرما 
 على طاعم يطعمه اال ان يكون ميتة او دما مسفوحا..(

 آلية قيدت التحريم بالدم المسفوح سوى ذلك يجوزاجـ :   

لو قال لك قائل ان الكبد مكونه 
من الدم والدم محرم  علينا ومع 

 ذلك نأكل الكبد!

4 
 4 استدالل صعب المقيد 15

كثرة هذه المسائل بسبب كثرة اعمال العباد وانواعها جـ : 
ه وفروعها ومسائل االجتهاد والخالف في الفقه كثيرة جدا لهذ

 االسباب

ردي على من يقول ان كثر 
مسائل االجماع داللة على تناقض 

 الدين وكثرة اختالفاته

5 
14 

األدلة 

 االجماع
 5 استدالل صعب

 عللي
الن ذلك من حاالت المطلق مع القيد في القران بقاء جـ : 

 األصل مالم تأتي قرينة تغيره

يترك المطلق على اطالقه والمقيد 
في الحكم  على تقيده ان اختلفا

 والسبب

6 
 6 معرفي متوسط المقيد 15

 حددي  القرينة التي صرف اليها التحريم في االية المباركة
 تقليل وتحقيرجـ : 

)وال تمدن عينيك الى ما متعنا به 
 ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا(

 7 تطبيق صعب النهي 16 7

ى يعمل بالمطلق على اطالقه لعدم وجود ما يدل عل--جـ : أ
 التقييد

 يعمل بالمقيد على تقييده الن النص ورد مقيدا في االصل-ب

وضحي حكم العمل بالمطلق 
 والمقيد من خالل االيات االتية

)وان تجمعوا بين االختين اال ما -أ
 قد سلف(

 )فصيام شهرين متتابعين(-ب

8 

 8 تطبيق صعب المقيد 15

 يتفقان ان كل منهما ثبت بنص شرعيجـ : 
العزيمة اصل االحكام التكليفية اما الرخصة فهي  يفترقان بان

 استثناء من هذا األصل لألعذار التي تبيح ذلك

حددي بدقة اوجه االختالف 
 واالتفاق بين الرخصة والعزيمة

9 
13 

الحكم 

 الوضعي
 9 معرفي سهل

 االرشاد -4التهديد   -3االباحة   -2الندب   -1جـ : 
عددي  ابرز القرائن التي أخرجت 

 مر من الوجوب لغيرهاال
 10 معرفي سهل االمر 16 10
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 (4النموذج ) ثالًثا : أصول الفقه

 : أجيبي حسب ما هو مطلوب في الجداول التاليةـــ ب 

 الثانيالسؤال : 

 الوحدة
موضوع 
 الدرس

مستوى 
 الصعوبة

مستوى 
 الهدف

 الرقم

نهم من خالل األدلة االتية: يمكن تكرار ميزي بين العام والخاص والمطلق والمقيد مبينة نوع كل مـ 1
 . نوع الحكم

 نوع الحكم  المثال الحكم

 عام -أ
)وهلل على الناس حج البيت -

 من استطاع اليه سبيال(
 خاص بدل بعض من كل

 خاص -ب
)قل يا أيها الناس اني رسول 

 هللا اليكم جميعا(
 عام

 مطلق -ج
)فتحرير رقبة من قبل ان 

 ة مؤمنة(يتماسا( )فتحرير رقب
 مطلق تم تقيده-

 مقيد-د
 

 عام )يامعشر الجن واالنس(

حرمت 0)قال هللا تعالى)-
 عليكم الميتة(

قال رسول هللا )هو الطهور -
 ماءه الحل ميتته(

 مطلق تم تقيده-

)والعصر ان االنسان لفي 
 خسر اال الذين امنوا(

 خاص متصل

 

15 
العام 

 والخاص
 1 استدالل صعب جدا

 من حيث التعريف /وبين3 باعتبار الوقت بينقارني /2

 الواجب الموسع
ما كان وقته متسعا له 
 ولغيره من جنسه

 العام
اللفظ المستغرق 
لجميع افراده بال 

 حصر

 الواجب المضيق
ما كان وقته ال يتسع 

 لغيره من جنسه
 الخاص

قصر العام على 
 بعض افراده

 

15 
الحكم 

 وضعي
 2 استدالل صعب جدا

15 
م العا

 صوالخا
 3 استدالل صعب جدا

  وبطالنا صحة الشرعي الحكم على النهي مقتضيات طبقي االتية األمثلة خالل من/ 4

 التعليل الحكم المثال

من نذر ان يصوم يوم العيد -أ

 فاسد باطل فصيامه

الن النهي عائد على ذات 

المنهي عنه وهو صوم يوم 

 العيد

من باع بعد نداء الجمعة -ب

 باطل فاسد بيعهالثاني ف

الن النهي عائد على ذات 

المنهي عنه وشرطه وهو عدم 

 البيع في هذا الوقت

حجت امرأة دون محرم -ج

 فحجها
 صحيح

الن النهي عائد الى امر خارج 

ال يتعلق بذات المنهي عنه او 

شرطه فتاثم المراة لكن حجها 

 صحيح

من باع الحمل في بطن امه -د

 باطل فاسد فبيعه

عائد على ذات الن النهي 

المنهي عنه وشرطه وهو عدم 

 العلم بالمبيع
 

16 
األمر 

 والنهي
 4 استدالل صعب جدا
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 (4النموذج ) ثالًثا : أصول الفقه

 :اآلتي  مطلوب عناجيبي ـــ 

 الثانيالسؤال : 

 الوحدة
موضوع 
 الدرس

مستوى 
 الصعوبة

مستوى 
 الهدف

 الرقم

 : في الجدول االتيوفقي بين اركان القياس ومعانيها  -ج 
 

 الحل معناها اركان القياس

 /األصل1
الوصف الذي شرع هللا من 
اجله حكم األصل ووجده 
 المجتهد القران ايضا

4 

 1 المحل الذي ثبت فيه الحكم /الفرع2

 2 المحل الذي لم يثبت به نص /حكم األصل3

 /العلة4
الحكم الشرعي الثابت لألصل 
 بالكتاب والسنة واالجماع

3 
 

14 
األدلة 

 القياس 

 1 تطبيق  صعب

 2 تطبيق  صعب

 3 تطبيق  صعب

 4 تطبيق  صعب

 صنفي المؤلفات االتية في االجماع باعتبار التقسيمات االتية بوضع الرقم الصحيح في الخانة المناسبة-د
 

 
 المؤلفات

مؤلفات تدرس 
 االجماع واحكامه

مؤلفات تدرس 
 مسائل االجماع

ي مؤلفات تعن
بنقل االجماع 
وان لم تكن 
 خاصة به

1 
عدنان 0حجية االجماع لد
 السرتي

 
  

2 
قوادح االستدالل لسعد 

 الشتري
 

  

3 
مراتب االجماع البي 

  محمد علي حزم
 

 

4 
موسوعة االجماع في الفقه 
اإلسالمي لسعدي أبو 

 حبيب
 

 
 

5 
التمهيد لما في الموطأ 

   للحافظ ابي عمر
 

6 
مختصر  المفتي شرح

الخرقي للشيخ موفق الدين 
 المقدسي

  
 

 

14 

 األدلة

 االجماع

 

 1 معرفي سهل

 2 معرفي سهل

 3 معرفي سهل

 4 معرفي سهل

 5 معرفي سهل

 6 معرفي سهل
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 (4النموذج ) الفقه أصولثالًثا : 

  -: يأتي مما لكل درست مما نقلية  ادلة اوردــ 
 

 . ب -أ كجدول منه الدللة ووجه الدليل بين بوفقي موضعي صيغته مكنوي مقالي كان ان

 الثالثالسؤال : 

 الوحدة
موضوع 
 الدرس

مستوى 
 الصعوبة

مستوى 
 الهدف

 الرقم

  وقوله تعالى ) وهللا يحكم ال معقب لحكمه (  قال تعالى ) إن الحكم إال هلل (  هللا سبحانه هو الحاكم ؟  -1
تعالى ) اليكلف هللا يف بالفعل المحكوم فيه أن يكون الفعل مقدوراً للمكلف . قال من شروط صحة التكل -2

نفسا إال وسعها لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أ خطأنا ربنا والتح مل علينا 
  (إصراً كما حملتُه على الذين من قبلنا 

قال تعالى ) إنا نحن نزلنا   ؟ الضياع أو الزيادة أو النقصان  تكفل هللا سبحانه بحفظ القرآن الكريم من -3
  الذكر وإنا له لحافظون (

 ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه () وقال تعالى 
الر كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم ) قال تعالى   وصف القرآن الكريم بأنه محكم كله ؟  -4

 خبير (
  هللا نزل احسن الحديث كتابا متشابها () كله ؟ قال تعالى   كريم بأنه متشابهوصف القرآن ال  -5
هو الذي انزل عليك الكتاب ) ومنه ماهو متشابه ؟ قال تعالى   وصف القرآن الكريم بأن منه ماهومحكم -5

  وأخر متشابهات (  منه ايات محكمات هن ام الكتاب
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى ) الى قال تع  بيان القرآن الكريم لألحكام ؟  -6

 للمسلمين (
    إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان (  )األمر بالعدل وإحسان ؟ قال تعالى   من قواعد األحكام في القرآن  -7
نوا أوفوا بالعقود ) ياايها الذين ءاممن قواعد األحكام في القرآن الوفاء بااللتزامات والعقود ؟ قال تعالى  -8
)  
ان النبي  قال للجارية : " أين هللا ؟ " قالت : في السماء ، قال : من   ؟كل ما أقره النبي يعتبر من السنة  -9

  "" فأقرها الرسول على قولها : " في السماء   أنا ؟ قالت : أنت رسول هللا ، قال :" أعتقها فإنها مؤمنه
( وقال تعالى ) يأ ايها   من يطع الرسول فقد اطاع هللا) ؟ قال تعالى    ان هللا تعالى أمر بطاعة النبي10

وقوله تعالى ) وما ءتاكم الرسول فخذوه   الذين ءامنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول واولي األمر منكم (
  ومانهاكم عنه فانتهوا (

  ال وحي يوحى (وما ينطق عن الهوى إن هو إ) ؟ قال تعالى  ان مصدر السنة هو الوحي -11
فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة ) قال تعالى   ان هللا تعالى حذر من مخالفة رسوله ؟ -12

   او يصيبهم عذاب اليم (
تركت فيكم شيئين قوله )     داللة السنة النبوية على وجوب األخذ بالسنة واال حتجاج بها والعمل بها ؟ -13

 ب هللا وسنتي (لن تضلوا بعدها : كتا
وما من دابة في األرض إال على هللا ) قطعا وال يدخله التخصيص ؟ كقوله تعالى   عا م أريد به العموم -14

  وقوله تعالى ) وهللا بكل شيء عليم (  رزقها (
  ) إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم (من السنة ؟   تحريم األعتداء على الدم والمال -15
 يايها الذين امنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )     اء على الدم والمال من القرآن ؟تحريم األعتد -16
  ) اليجمع بين المرأة وعمتها ، وال بين المرأة وخالتها (؟   تحريم الجمع بين المرأة وعمتها من السنة  -17
لهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له ا)  حجية اإلجماع من القرآن ؟  -18

  (وساءت مصيرا   نوله ماتولى ونصله جهنم
عنهما : أن امرأة من جهينة جاءت إلى حديث ابن عباس رضي هللا   حجية القياس من السنة ؟ -19

حتى ماتت افأحج عنها قال : " نعم ، حجي عنها : ؟ارأيت لو   النبيفقالت إن امي نذرت أن تحج فلم تحج
  "امك  دين اكنت قاضيته ؟ اقضوا هللا : فاهلل أحق بالوفاء كان على 

  إني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ()التخصيص بالحس ؟ قوله تعالى  -20
  ) واتل ما اوحي إليك من كتاب ربك (صيغة فعل امر من القرأن ؟ قال تعالى  -21
 ثم اقرا ماتيسرمعك من القرآن (  ر؟ اذا قمت الى الصالة فكبصيغة فعل امر من السنة   -22
  (  ) لينفق ذوسعٍة من سعت هتعالى فعل مضارع مقترن بالم األمر من القرآن قال  -23
) الرجل على دين خليله ؟ قوله صلى هللا عليه وسلم   فعل مضارع مقترن بالم األمر من السنة  -24

  فلينظر أحدكم من يخالل (
 (يأيها الذين امنوا عليكم انفسكم )من القرآن ؟  اسم فعل امر يدل على األمر -25
  (حي على الصالة )   اسم فعل امر يدل على األمر من السنة ؟  -26
  فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب () المصدر النائب عن فعل األمر من القرآن ؟ قوله تعالى  -27
  ينجي أحدأً منكم عمله ( ) القصد القصد (لن ) قوله   المصدر النائب عن فعل األمر من السنة ؟ -28
وماءاتاكم ) قوله تعالى   ان صيغة النهي إذا تجردت عن القرآئن دلت على التحريم من القرآن ؟ -29

  الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (
م عنه ) مانهيتكقول الرسول   ان صيغة النهي إذا تجردت عن القرآئن دلت على التحريم من السنة ؟ -30

  فاجتنبوه (
  ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا () صيغة نهي تدل على الدعاء من القرآن ؟ قوله تعالى  -31
   (من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد )  eقوله   أن النهي يقتضي الفساد من السنة ؟ -32
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 ثالًثا : أصول الفقه (4النموذج )

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

رقم 

 السؤال

مستوى 

 الهدف

مستوى 

 الصعوبة

موضوع 

 الدرس

 الوحدة
 اإلشارة العبارات م

 معرفي 1
 

  . االحكام في االمر تقتضي التكرار والتراخي والترك الفوري 1 16 ياالمر والنه لسه

2 
 لسه معرفي

الحكم 
 يالشرع

  . ما ال يتم الواجب اال به فهو واجب 2 13

3 
 لسه معرفي

مبادئ علم 
 هأصول الفق

12 3 
 يعد االمام مالك اول من الف في علم أصول الفقه كتابا مستقال بذاته

. 
 

4 
 لاستدال

 اصعب جد
 4 15 ظدالالت االلفا

يترك المطلق على اطالقه والمقيد على تقيده ان اختلفا في الحكم 
 . والسبب

 

5 
 5 14 ةاالدل ص قتطبي

قال الرسول الكريم )صلوا قبل المغرب ..ثم قال لمن شاء( دل االمر 
 . ى الوجوبهنا عل

 

6 
 لسه معرفي

الحكم 
 يالوضع

  . من االحكام الوضعية في الشرع  حرمان  االبن القاتل من اإلرث 6 13

7 
 جص  لاستدال

الحكم 
 يالوضع

13 7 
ال فرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي في األداء بالنسبة 

 . للمكلف
 

8 
 لسه معرفي

االمر 
 16والنهي

  . ر)فضرب الرقاب(صيغة االمر هنا مصدر ناب عن فعل االم 8 16

9 
 9 14 ةاالدل لسه معرفي

الصحيحة نها مشرعة ألحكام سكت عنها  الثابتةمن خصائص السنة 
 . القران

 

10 
 لاستدال

الحكم  اصعب جد
 يالوضع

  . صحة حج المرأة التي حجت بدون محرم 10 13

 11 14 ةاالدل بصع قتطبي 11
من السنة الثابتة بكتابة النبي صلى هللا عليه وسلم )تركه الكعبة على 

 .ء قريش بنا


 .حكم الفرع من اركان صحة القياس  12 14 ةاالدل بصع قتطبي 12

 .يحمل المطلق على المقيد وان اختلفا في الحكم والسبب  13 15 ظدالالت االلفا اصعب جد لاستدال 13

 .ال فرق بين االجماع الصريح واالجماع السكوتي   14 14 ةاالدل لسه يمعرف 14

 .ال يحتج بالقراءات الشاذة ابدا في االحكام الشرعية  15 14 ةاالدل لسه يمعرف 15

 .بت تخصيصه يجب العمل بالعام حتى يث 16 15 ظدالالت االلفا بصع قتطبي 16

         . يجب العمل بالنص المقيد مالم يدل دليل على اطالقه 17 15 ظدالالت االلفا بصع قتطبي 17

 18 14 ةاالدل لسه معرفي 18
قوله عليه الصالة والسالم )ال يجمع بين المرأة وعمتها وال بين 

المرأة وخالتها (من أحوال السنة مع القران كونها مستقلة ومشرعة 
 .ألحكام سكت عنها القران 



 .صوص السبب العبرة بعموم اللفظ ال بخ 19 15 ظدالالت االلفا بصع قتطبي 19

 20 14 ةاالدل اصعب جد لاستدال 20
يشترط في علة الفرع التساوي  مع علة األصل حتى ال يكون 

 .القياس مع الفارق 
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 ثالًثا : أصول الفقه (4النموذج )

 الخامسالسؤال : 

 .الجابة خانة في الصحيح  الحرف بنقل  له المناسب والمفهوم  المصطلح بين زاوجي ــ 

 رقم السؤال
مستوى 
 الهدف

مستوى 
 الصعوبة

موضوع 
 الدرس

 الوحدة
 المفهوم الحل المصطلح  م

 أ
الحكم  لسه يمعرف

 يالوضع
13 

 - بالسب أ
في غير ما وضع له في  اللفظ ما شاع استعمال

 اللغةاصل 

 ءطلب الفعل على وجه االستعال و العام ب 13 مالعا لسه يمعرف ب

 ج
 15 قالمطل لسه يمعرف

 هــ المطلق ج
ما يلزم من وجوده  العدم وال يلزم من عدمه 

 دوجو

 لسه يمعرف د
الحكم 
  الوضعي

 دمادل على الحقيقة بال قي ج طالشر د 13

 ميلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العد أ المانع ـه 13 لسه يمعرف ـه

 راللفظ المستغرق لجميع افراده بال حص ب راالم و 16 راالم لسه يمعرف و

 ز
الحكم  لسه يمعرف

 يالشرع
13 

 - يالحكم الشرع ز
االمر المتكرر عند اغلب الناس حتى يكون متقبال 

 بوغير مستنكر وال مستغر

 د       
ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود 

 موال عد

 هالتردد في وقوع الشيئ وعدم -       

 نخطاب هللا المتعلق بافعال المكلفي ز       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4انتهى النموذج )


