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 درجة ( 11/ اجب عن احد الفرعٌن :                                                                                  ) 1س

     الموجودات تغطي الديونأذكر اآلية التي بينت حكم الخمس في اإلسالم مع تعريف رأس السنة الخمسية ومثال رياضي يوضح لنا ان     -1 .1

عمى  يجببعض الفقهاء إلى أنه تطوع ال  ةبيان سبب نزول اآلية. ذاكرا أدل أذكر النص القرآني الذي بين السعي بين الصفا والمروة مع -2 .2
 تاركه شيء. 

 
                                                                                                 

 

 

 

 دسجح (  8 )                                                           اختر اإلجابة الصحٌحة لكل فقرة من الفقرات التالٌة 2س

 قذ تى تحشٌى انشتا عهى يشاحم . 1

ثالث يشاحم  ج (  يشحهتاٌ   ب (  يشحهح ٔاحذج   أ (  استع يشاحم  د ( 

 ( انذو عهٍّ ٔجة تشك فًٍ انحج سٍُ يٍ سُح ْٕ ٔإًَا تشكٍ ٔال تٕاجة نٍس)  ٔانًشٔج انصفا تٍٍ انسعً تأٌ انشأي صاحة ْٕ يٍ 2

 قٕل انجًٕٓس   د (   انشافعٍح ج (  االيايٍح ب (   أتٕ حٍُفح  أ (

 انعشفاٌ فً فقّ انقشآٌ ( يٍ ْٕ .أركش يؤنف كتاب ) كُز  3

  انساٌس د (  انسٍٕسي ج (     انجزائشي   ب (   انصاتًَٕ   أ (

 يٍ يعاًَ قٕنّ تعانى } ٔطعاو انزٌٍ أٔتٕا انكتاب حم نكى ٔطعايكى حم نٓى { تأَٓا يخصٕصح تانحثٕب ٔانجًاداخ ْٔزا يا ركشِ . 4

 انشٍخ انًفٍذ  د (  انطثاطثائً ج (  انطثشسً  ب (  انسٍذ انخٕئً أ (

 دسجح ( 8 )                                                                                              ضع عالمة صح او خطأ: 3س

 سورة الفاتحة هً من السور المدنٌة من أوائل ما أنزل من القرآن، وهذا مروي عن اإلمام علً ) علٌه السالم ( .  1

 وقد اجمع العلماء على إن المشاهد للكعبة فرض علٌه استقبال عٌن الكعبة. 2

 .الربا هو الزٌادة مطلقاً وربا الشًء ٌربو : اذا زاد فً العدد فقط  3

4 
االمامٌة:  قالوا المراد المساجد جمٌعها )المسجد الحرام بالنص والمساجد بالقٌاس( واستدلوا بإن العلة وهً النجاسة موجودة فً 

 المشركٌن والحرمة ثابتة لكل المساجد فال ٌجوز تمكٌنهم من دخول المسجد الحرام والمساجد.
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 (  درجة 8  )                                                         ( فقط اثنٌن) االجابة عن      / اجب عما ٌأتً: 5س

   ذكر الدليل . أما حكم الميت من السمك والجراد    -1

  .أذكر قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى ) مالك يوم الدين (  -2
 بين قول الجمهور في حكم قراءة الفاتحة في الصالة.  -3

 

 دسجح ( 8)                                                           امأل الفراغات االتٌة:                                         4س

 قال تعالى : } أم اتخذوا من دونه أولٌاء فاهلل هو ................. {  1

.....................فقد روي عن اإلمام علً )علٌه السالم (  انه قال: " نزلت فاتحة الكتاب بمكة من  2  

3 
فقال النبً محمد )صلى هللا علٌه واله وسلم( " من صلى معنا هذه الصالة، ووقف معنا هذا الموقف وقد أدرك ....................   فقد 

  تم حجه وقضى تفثه"

 "الخمس الركاز وفً جبار،............. جبار، جرحها العجماء( " وسلم واله علٌه هللا صلى)  محمد رسول قال"  4


