بسم هللا الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل

المادة :فقه
الصف :الثالث المتوسط
الزمن  :ساعة ونصف

اسئلة اختبار الفصل الدراسي االول للعام الدراسي 1438/1437هـ
________________________________________________________________
السؤال األول  :اكت التعريف المناس للعبارا التالية :
) طعن اإلبل في لبتاا
( -1
) مواد نباتية أو كيماوية لاا تأثيرها العقلي والبدني تصي الجسم بالفتور والخمول
( -2
) طل الدواء للمريض
( -3
________________________________________________________________
السؤال الثاني :أج بعبارة صح أمام العبارة الصحيحة وعبارة خطأ امام العبارة الخاطئة فيما يأتي:
 -1يحرم أكل الضبع ألنه من السباع

(

)

 -2يكره النفخ في الطعام أو الشرا

(

)

 -3يحرم سلخ الذبيحة قبل خروج الروح

(

)

 -4يستثنى من الميتة ميتة البحر والجراد فيجوز أكلاا

(

)

)
(
 -5يجوز نقل الدم عن طريق الوريد للعالج
_______________________________________________________________
السؤال الثالث :اختر اإلجابة الصحيحة فيما بين األقواس مما يلي :
-1
-2
-3
-4
-5

التي سقط من مكان مرتفع تسمى ( المتردية – الموقوذة – النطيحة )
حيوان ناى اإلسالم عن قتله وأكله ( العقر – الادهد – الوزغ )
من أمثلة الجاللة ( العقا – الحدأة – الدجاج آكل النجاسة )
من الحيوانا التي يجوز أكلاا ( الحمار الوحشي – البغل – السمع )
اكل االنسان من المحرم اذا اضطر وخاف من الاالك ( محرم – واج – مباح )

________________________________________________________________
السؤال الرابع :
أ -لتعاطي الدخان أضرار صحية كثيرة  ,عدد ثالثة مناا :
-1
-2
-3
يتبع في ورقة ثانية

– يجوز لإلنسان المضطر األكل من طعام غيره بدون إذنه بشروط ثالثة  ,فماهي؟
-1
-2
-3
________________________________________________________________
السؤال الخامس:
أ -استعمال البنج جائز في حالتين  ,اذكرهما :
-1
-2
 يشترط للذكاة أربعة شروط  ,عددها :-1
-2
-3
-4
ً
ثالثة من اآلدا التي ينبغي للضيف أن يلتزم باا :
ج -اذكر
-1
-2
-3
د -استدل بدليل واحد من القران على كل مما يلي :
 -1تحريم المسكرا
)

(
 -2تحريم تناول ما يضر بالبدن

)

(
(انتا األسئلة)

االجابة النموذجية
ثالثون فقرة كل فقرة بدرجة
ج 1النحر

المخدرا

التداوي

ج 2خطأ – صح – خطأ -صح – صح
ج 3المتردية  -الادهد

 -الدجاج اكل النجاسة

 -الحمار الوحشي

 -واج

ج4
أ -سرطان الرئة  -تصل الشرايين  -الذبحة الصدرية
 -االيكون صاح الطعام مضطرا اليه -االكل بقدر الحاجة – تعويض صاح الطعام متى تيسر له

ج5
أ-

في العمليا الجراحية  -مع االدوية بقدر يسير
– العقل واالسالم او الكتابي – الذكاة بآلة حادة – قطع الحلقوم والمريء واحد الودجين – التسمية

ج  -عدم اطالة البقاء
د - 1 -قال تعالى (

 الدعاء للمضيف  -الرضا بالميسورإنما الخمر والميسر

 – 2قال تعالى (والتقتلوا انفسكم

