
 اختاري اإلجابة الصحيحة :( 13) إلى( 1في الفقرات من )           

  
    

 :شرط أساسي في اآللة الذبح أن تكون 2
 حادة(أ) 

 
   

 ظفر)د(  الحجر تشبه)جـ(   )ب( مدببة

3 
 سمىإذا مات الحيوان ولم يذكى تذكيه شرعيه في

 معقور( أ) 
 

   

 معقور( أ) 
 

   

 معقور( أ) 
 

   

 معقور( أ) 
 

   4 
 شروط الذكاة متعددة منها أن يكون المذكي :

  )أ(كتابيًا
 

 )د( مرتًدا )جـ( وثنيًا  )ب( كافًرا 

5 
 أن يذكي فتصح التذكية بـ : أرادمحمد  

)د( قطع الحلقوم والمري   لتعليقوا الخنق )جـ( )ب( الغرق في الماء  الصعق الكهربائي( أ)
 واحد الودجين 

6 
ِ َعلَْيهِ  (قال تعالى  ا ذُِكَر اْسُم َّللاَّ  : على وجوب اآلية( دلت إِْن ُكْنتُْم بِآَياتِِه ُمْؤِمنِينَ  َفُكلُوا ِممَّ

 لتسبيحا)د(  )جـ( التهليل )ب( اإليمان   التسمية  أ() 

7 
 : ه أن ذبيحتهمحمد نسى التسمية عند الذبح فنقول ل 

 مباح األكل منها( أ) 
 

   

 )د( يكره األكل منها )جـ( ال يجوز األكل منها محرم األكل منها )ب( 

8  
 التذكية الشرعية بقطع الحلقوم والمرئي و

 )د( سلخها وتقطيعها )جـ( الرقبة كاملة  )ب( جميع العروق    احد الود جين (أ) 

 :يةتذك إلىهناك أشياء ال تحتاج    9

 الخضروات   (أ)
 

 )د( البقر )جـ( الغنم )ب( اإلبل 

 10 
 :  علمنا أن الذابح إذايحرم أكل ما يحل ذبحه  

 )د( تعمد عدم ذكر هللا  )جـ( مسلم )ب( كتابي نسي التسمية(أ) 

11 

 :بالد المستورد من اللحوم يجوز أكله إذا كان من 

 أهل الكتاب( أ) 
 

   

 المشركين)د(  ين الملحد)جـ(  الوثنين)ب( 

   

 
 
 
 
 

 المملكة العربية السعودية 

 التعليموزارة 

  لتربيةاإلدارة العامة 
 حافظة جدةمالتعليم بو

  مدرسة البيان النموذجية

 الدوري الثاني -الفصل الدراسي األول

 هـ 1441 -   الدراسي لعام

 

 

 فقة            المادة

  2-1 الوحدة

 المتوسط المرحلة

 ثالث متوسط  الصف

      مي كتبي المعلمة                       لفقة: اة لمادة بنك األسئل
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1   
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12  
 : يجوز األكل من الذبيحة إن كان المذكي  التها ال 

  
 )د( أمرآة غير عاقلة  )جـ( طفل مميز )ب( رجل وثني )أ(طفل غير مميز

 

13 

 : يحرم في الذكاة تعد من ما

( حبس الحيوان وجعله  )د )جـ( توجيه الذبيحة للقبلة  )ب(سلخ الحيوان وهو حي  )أ(سن السكين قبل الذبح 

 هدفا 

14  
 : منها سنن الذكاة  

)أ( ذبح البهيمة واألخرى تنظر 

 إليها

)ب( حبس الحيوان وجعله هدفاً  

 للرماية

)جـ(الرفق بالذبيحة عند  

 ذبحها

)د(حد الذابح السكين  

 والذبيحة تنظر إليه 

15 
 ت مثل :ما تحل به الذكاة من اآلال

 )د( الحبل المطرقة  )جـ(  الحجر المحدد  )ب( )أ(الخشب الغير  المحدد 

16 
َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َوالدَُّم َولَْحُم اْلِخنِزيرِ ح ( تعالى قال   ِ بِهِ  ِرِّ  بالميتة في اآلية:  ودالمقص )َوَما أُِهلَّ ِلغَْيِر َّللاَّ

الحيوان الذي به حياه  )ب( الحيوان المذكى  )أ(

 مستقره

 الحيوانات المريضة )د( يذكى   الحيوان الذي لم )جـ(

17 
 :الشرعية الذكاة من المستثناة الحيوانات 

 الحيوانات البرمائية   )د( الحيوانات البرية )جـ( الحيوانات المفترسة )ب( الجراد والسمك    )أ(

18 
 :موضع أيي ف  جرحهب مقدورال غير وانالحي قتل على قيطل

     نحر الحيوان  )د(  ذكاه اختيارية  )جـ(  نصعق الحيوا )ب(   ذكاه اضطرارية )أ(

19 
 :ذكيت : هي حيوانات ) َواْلُمْنَخِنقَةُ َواْلَمْوقُوذَةُ َواْلُمتََرِدِّيَةُ َوالنَِّطيَحةُ تعالى ) قال  

 ذبحت قربة للجن )د(  ذبحت لألولياء والصالحين  )جـ(  ذبحت على الطريقة الشرعية  )ب( بالصعق الكهربائي   )أ(

20 

 :  مشروعية من الحكمة هي األمراض من الجسم ووقاية   الفساد من اللحم طهارة

 خنق الحيوان )د(  الذكاة )جـ(  الصيد)ب(  صعق الحيوان  )أ(  

21 
 :كان إذا عقره يصح ذبحه حيوان يجوز كل 

 مرض تام  مريض)د(    غير مقدور عليه )جـ(    الحجم كثير)ب(       مقدور عليه)ا(   ك

22 
 :  طريقة هو العنق أسفل اللبة يف  الطعن

 النحر  )د(  الخنق )جـ( العقر )ب(  الذبح  )أ(

23 
 فإنه: مستقرة حياة موته قبل اللحم مأكول الحيوان أخوك أدرك

يستأجر من يذبحه له )أ(   يذكيه ذكاه شرعية )د(  يتركه على حاله  جـ((  يوزع على الفقراء  )ب( 

24 
 : ن الحيوانات واستثنى من ذالك الحيواناتاوجب الشرع الذكاة فيما أحل م

 الصحراوية  ) أ(

 

 

 الثديات)د(  البحرية )جـ(  البرية )ب(

2 



 

 :( اختاري أمام كل فقرة من العمود األول الدائرة التي تمثل الفقرة المناسبة لها من العمود الثاني6( إلى )1في الفقرات من )     
 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 :فيما يليحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة ضعي عالمة صح أمام العبارة الص         

 (  )                       نهى الشرع عن قتل الضفدع                        -1        

 (    )                                   تصح الذكاة من الصبي الغير مميز  -2        

25 
 :يكون في الذكاة االختيارية و النحر من

 الحمام )د(  الغنم)جـ(  اإلبل )ب(  ( البقر)أ

26 
 :ما تعلق به حق هللا تعالى األطعمة المحرمة متعددة فمن 

 المغصوب )د(  المسروق  )جـ(  الرشوة )ب(    النذور )ا(  

27 
 فهو...............أكله  كل حيوان أمر الشرع بقتله

 يجوز )جـ(  يحرم ( ب ) يكره ( أ)

 

9 

 يستحب )د( 

28 

 الحيوانات المأمورين بقتلها منها

 العنكبوت )د(  السحلية )جـ( الضب )ب(  العقرب  ( أ)

29 
 : عقر الحيوانات  أجاز لنا الشرع  .

 في كل األحوال  ( أ)

 

 

عند موته وخروج   )د(  عند المقدرة على قتلة )ج( عند العجز عن قتلة  ( ب )

 روحه 

 أن يُِحدَّ الذابح السكين والذبيحة تنظر إليه مما .1 30
 
 يسن( أ) 

 
   

 يسن( أ) 
 

   

 يسن( أ) 
 

   

 يسن( أ) 
 

   

 العمود الثاني العمود األول 

  تصح الذكاه لفقدها شرطال ) أ(  أكله يخرج احمد للبر وأمسك بأرنب فارد أن  (1) 

  ال يجوز أكل الحم لعدم توفر الشروط ) ب( في بلد أهله وثنيونسافر أحمد وأراد أكل لحم  ( 2) 

 عيةه الذكاة الشريذك) جـ( ي أمسك أحمد بحمامة وخنقها  ( 3) 

 لبتها  يها ف ) د( ينحر كتهاذيناقة وأراد ت والدكأشترى   (4) 

        ها يمقدور عل ي ألنهاذبحها الذبح الشرع) هـ( ي هيضحى فعلاألد يوم عيشاة التذكية أراد أخوك (5) 

 وأخذها األذيإزالة ما بها من ) و( خالد سمى على شاه وذبح شاة أخرى ( 6) 

 تاتيتعد من أنواع الم )ز(   
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3 



 (       لم تصح ذكاته )    بأظافرهسعد أمسك عصفوراًبيده ثم قطع رقبته -3        

 (     )                    تجوز ذبيحة الكتابي إذا ذكاها بالطريقة الشرعية -4        

 (         )                  الضب من الحيوانات التى تشترط فيها الذكاة     -5      

 (       )                  كل حيوان نهى الشرع عن قتلة فهو محرم األكل  -6       

 (     )                       الحيوان البرمائي ال يشترط الذكاة لحله         -7        

 (      )                   مقدور على قتله  الغير  العقر بأن يقتل الحيوان-8        

 (      )                          يصح الذبح بالصعق الكهربائي             -9        

 (        )                     يحرم ذبح البهيمة واألخرى تنظر اليها    -10         

   ________________________________________________________________________________ 

 أجيبي عما يلي /                       

 .ةاة من الذكاتثنالحيوانات المسعددي ـ 1

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

 .الحمام ( –السمك   –الحيوان الذي تشترط لحل أكلة الذكاة والحيوان الذي ال تشترط لة ) اإلبل ميزي  -2

 

 .طلق عيار ناري فأصاب إحدى الغنم فماتت فما حكم أكلها مع ذكر السبب إذا كنت مع أهلك في مزرعة وان /4

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

 دليلي لما يلي: 

 التسمية عند الذبح .   إشتراطأ/  

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

 ب/ تحريم أكل الميته . 

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

 بخطين : الذكاه وماال تحل بهبخط تحل بة الذكاه  الموجودة أمامك مبينه ما اآلالتصنفي 

 المسدس  -السيف ِ–المطرقة  –الحبل  -الخشب غير المحدد –السكين 

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