المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الفصل ا لدراسي األول
للعام الدراسي  1111هـ

المعلمة

مي كتبي

الوحدة

األولى

المرحلة

المتوسطة

اإلدارة العامة بمحافظة جدة
مدرسة البيان النموذجية

3م

الصف

تعليم عام

الفترة

بنك األسئلة لمادة الفقه

األولى

س / 1في الفقرات من ( )1إلى ( )03اختاري اإلجابة التي تمثل البديل الصحيح فيما يلي :
قال تعالى  (:حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير هللا به ) المقصود بالميتة في اآلية :
1

2

3

4

(ب) الحيوان الذي فيه حياة
(أ) الحيوان المذكى
مستقرة
السباع من الحيوانات المفترسة المحرمة أكلها ويستثنى منها :
(أ) الفهد

(ب) الذئب

(جـ) الحيوان الذي لم يذكى

(د) الحيوانات المريضة

(جـ) النمر

(د)الضبع

بسكويت دخل في تصنيعه دهن مستخرج من الخنزير يعد من أمثلة األطعمة :
(أ) النجسة

(جـ) الخبيثة

(ب) المختلطة بمحرم

(د) المشتبه بمحرم

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ( :أُحلت لنا ميتتان ودمان ) ,فما المقصود بالميتتين :
(أ) البطريق والسلحفاة

(ب) سمك القرش و الجالًلة

(جـ) الدجاج والبط

(د) الجراد والسمك

يترتب على تناول المخدرات آثار ومفاسد كثيرة منها أضرار اقتصادية مثل :
5

6

7

(أ) التكاسل عن العبادات

(جـ) ضعف اإلنتاج

(ب) تلف خاليا المخ

(د) إثارة العداوة والبغضاء

َ
ِيم ) الوسائل الممكنة لشكر نعمة الطعام والشراب منها:
قال تعالى ُ (:ث َّم لَ ُت ْسألُنَّ َي ْو َمئِذ َع ِن ال َّنع ِ

(جـ) إنكار النعمة ونسبتها إلى
(ب) حفظ النعمة وإكرام
(أ) اإلسراف والتبذير في
غير هللا
الفائض منها
المناسبات
قال تعالى  ( :وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيما ً ) دليل على أن :
(أ) األطعمة المختلطة جائزة

(ب) األطعمة الضارة محرمة (جـ) جواز نبات التبغ

(د) عدم المباالة بالكسب
حالالً أو حراما ً
(د) تحريم جميع النبتات

البغل من الحيوانات المحرم أكله وذلك ألنه من الحيوانات :
8

9
11

11

(أ) المفترسة ذات األنياب

(جـ) اآلكلة للخبث

(ب) السامة

جاءت الشريعة بالحث على اإلكرام وإطعام الطعام ويدخل في ذلك اإلطعام :
(جـ) الواجب دون المستحب
(ب) الواجب والمستحب
(أ) المستحب دون الواجب
و لوليمة عشاء
أسباب الوقوع في التدخين متعددة منها :
(أ)قوة اإليمان
األصل في جميع األطعمة أنها :
(أ) مباحة

(ب) الرفقة السيئة
(ب) محرمة

(د) المتولد من مأكول وغير
مأكول
(د) المستحب والمكروه

(ج)زيادة الدخل المادي

(د) مواكبة العصر

(جـ) مكروهة

(د) مسنونة
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12

13

المخدرات الطبيعية المحرمة ومن أمثلتها :
(أ)الحشيش والكوكايين

(ب)القات والكبتاجون

(جـ) الحشيش واألفيون

(د) الكبتاجون والهيروين

الدم السائل الذي يخرج من الحيوان عند ذبحه هو :
(ب) الدم القليل

(أ)الدم المتخثر

(د) الدم الملوث

(جـ) الدم المسفوح

الصرصور والبرغوث والخنفساء من الحيوانات المحرمة والدليل على ذلك :
14

(أ) ( ويحرم عليهم الخبائث )

(ب) ( وقد فصل لكم ما حرم
عليكم )

(جـ) ( نهى رسول هللا
وسام عن قتل أربع دواب )

صلى هللا عليه

(د) ( فإنه فسقا ً أهل لغير
هللا به )

قال تعالى  ( :حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير  .....و المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة  )...المقصود بالموقوذة
 15في اآلية هي:
(جـ) التي تموت بسبب الضرب (د) التي تموت بنطح
(ب) التي تموت بسقوط من
(أ) التي تموت بالخنق
ك
غيرها لها
مرتفع
16

رأى أخوك شاة منخنقة لم تمت وبها حياة مستقرة فالصحيح أن :
:
(أ)يتركها على حالها

(ب)يستأجر من يعقرها له

(جـ) ينتظر موتها ثم يذكيها

(د) يذكيها بذكاة الشرعية

 -1قال صلى هللا عليه وسلم ( إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه هللا إال أجرت عليها حتى ما تضع في في آمراتك ) دليل على :

17

18

(ب) مشروعية اإلنفاق في
(أ) مشروعية النية الصالحة
(جـ) مشروعية الصدقة والحث (د )مشروعية األكل
عليها
سبيل هللا تعالى
في األكل والشرب
والشرب الحالل
سافرت هدى لبلد أهلها وثنيون وقدم لها طعام متنوع فعليها أن تحذر من تناول :
(أ) البيض والحليب

(ب) الفواكه والخضروات

(جـ) الدجاج واللحم

(د) األسماك والروبيان

سبل الوقاية من المخدرات والمسكرات:
21

(أ) ) االستمرار في بيئة
اإلدمان

(ب) صحبة األخيار

(جـ) حب التقليد

(د) الصحبة السيئة

للمسلم خصائص يتميز بها عن غيره ومن ذلك :
21

22

(أ) يشكر هللا وال ينسب النعمة
هلل
جاء في الحديث ( نهى رسول هللا عن كل ذي ناب من السباع  ,وعن كل ذي مخلب من الطيور ) فالمقصود بالتحريم :
(أ) األسد والضبع

(ب) ال يحتكم للشرع بعينه

(جـ) يلتزم بأحكام شريعته

(د) ال يبالي بأحكام الشرع

(ب) النمر والصقر

(جـ) النسر والدجاج

(د) الثعلب والبط

امتن هللا تعالى على عباده بأن خلق لهم ما في األرض من الطيبات لحكم منها :
23

(أ) لتسخيرها واإلضرار بها

(ب) للهو والعبث بها

(جـ) ليستعينوا بها على طاعته

(د) لالنتفاع بها مع تبذيرها

كل حيوان خبيث فهو محرم ومن أمثلته :

24
(ب) الفأرة
(أ) البغل
 25قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ( :أُحلت لنا ميتتان ودمان) المقصود بالدمين :
(ج) الكبد والطحال
(ب)الدم السائل والطحال
(أ)الدم المسفوح والكبد
(جـ) الجراد

(د) الخيل
(د)الحوت والجراد

حديث( أحلت لنا ميتتان ودمان ) يستدل به على إباحة :
26

(ا)حيوانات البحر

(ج) حيوانات الحشرات

(ب) حيوانات البر

(د) حيوانات البر مائية

تعد من أسباب الوقوع في المخدرات :
27

(ب) المرض

(ا)الفقر

(د) كثرة الولد

(ج) أصدقاء السوء

الحيوانات البرية الحالل أكلها :
28

(ب) األسد

(أ) الضبع

(د) النمر

(ج) الفهد

س/2في الفقرات من ( )1إلى (  )6زاوجي بين األدلة في العمود األول ومايناسبها من العمود الثاني فيما يلي :
العمود األول

العمود الثاني

( َ ( )1وي َُحرِّ ُم َعلَي ِْه ُم ْال َخ َبائ َ
ِث )
َّ
ُ
ان ِبك ْم َرحِيمًا )
هللا َك َ
( َ ( )2و َال َت ْق ُتلُوا أَ ْنفُ َس ُك ْم إِنَّ َ
(  ( )3إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه هللا إال أجرت عليها حتى
ما تضع في فيٍّ امراتك)
(  ( )4إِ َّال َما َذ َّك ْي ُت ْم)
(  ( )5أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد )..
( ( )6نهى عن أكل الجالَلة )

مشروعية النية الصالحة في األكل والشرب
تحريم الحيوانات اآلكلة للنجاسات
ما يستثنى من الميتة
تحريم بيع وشراء األطعمة والمشروبات المحرمة
تحريم األطعمة الضارة بالبدن
جواز أكل كل حيوان ذكي الذكاة الشرعية وفيه حياة مستقرة
الصرصور والبرغوث والخنفساء من الحيوانات المحرمة

س /0أجيبي عن مايأتي :
 -1فرقي بين العبارتين (نأكل لنعيش ) وعبارة ( نعيش لنأكل )
...................................................................................... .............................................
...................................................................................................................................
/2ميزي المفردة التي ال تنتمي للمجموعة في الجدول اآلتي :
المفردات

المفردة التي ال تنتمي

السبب

األسد والفهد والنمر والضبع
النحلة والنملة والذباب والجرادة
 /3ضعي المصطلح المناسب للتعريفات التالية :
أ -كل حيوان اكثر اكله النجاسات ويتغذى بالنجاسات يسمى ....................................
ب-مواد تؤثر على عقل وبدن من يتعاطاها تشل نشاطه و حركته وتغطي عقله
ج-التي تموت بسبب الضرب تسمى ......................................

............................
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/4عللي لما يلي :
أ-تحريم أكل لحم الجاللة .
.........................................................................................................................
ب-تحريم أكل ماصاده السبع .
...........................................................................................................................
/5حددي ما يأتي :
أ-األضرار االجتماعية المترتبة على المخدرات .
................................................................................ ......................................
ب  -صوراً للميتة .
.................................................................................................................
 /6دللي لما يلي :
 -1تحريم أكل ماله ناب من الحيوان وماله مخلب من الطير .
.........................................................................................................................
-2تحريم بيع وشراء األطعمة المحرمة .
...........................................................................................................................

س /7مثلي لما يلي :
 -1طعام ضار بالبدن
........................................................................... .........................
 -2ميتة ال يجوز أكلها
..................................................................................................
 -3حيوان متولد من مأكول وغير مأكول
.......................................................................................................
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