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اسئلة اختبار الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1438/1437هـ
________________________________________________________________
السؤال األول  :اكت التعريف المناس للعبارا التالية :
) الحيوان الذي يكون غال أكله النجاسة .
( -1
) مايزيل العقل أو يغطيه بحيث اليميز شاربه بين الحسن والقبيح وال بين النافع والضار.
( -2
) قتل الحيوان غير المقدور عليه بجرحه في أي موضع من جسده غير موضع الذبح .
( -3
) السائل الذي يخرج من الحيوان حين ذبحه.
( -4
________________________________________________________________
السؤال الثاني :أج بعبارة صح أمام العبارة الصحيحة وعبارة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي:
 -1األصل في جميع األطعمة واألشربة اإلباحة إال ما جاء دليل شرعي على تحريمه ( .

)

 -2الطعام الحالل إذا اختلط بمحرم جاز أكله .

(

)

 -3يجوز أكل الضبع ألنه مستثنى من السباع .

(

)

 -4يحرم النفخ في الطعام والشرا .

(

)

)
(
 -5دم اإلنسان نجس يحرم تناوله.
_______________________________________________________________
السؤال الثالث :اختر اإلجابة الصحيحة فيما بين األقواس مما يلي :
-1
-2
-3
-4
-5

يجوز أكل المستورد من اللحوم إذا كان من بالد ( الوثنيين – أهل الكتا – الملحدين ).
مدة الضيافة الواجبة على الكفاية للمسلم المسافر ( يوم وليلة – ليلة – ثالثة أيام ).
ذبح الحيوان لغير أكله ( محرم  -جائز – مكروه ).
من المخدرا التصنيعية ( الحشيش – الهيروين – القا ).
اإلطعام الواج ( إطعام الفقراء – إطعام الجيران – إطعام الرجل أهل بيته ).

________________________________________________________________
السؤال الرابع :
أ -لتناول المخدرا أضرار اجتماعية كثيرة  ,اذكر ثالثة منها :
............................................................................. -1
............................................................................. -2
............................................................................. -3
يتبع في ورقة ثانية

– صنف الحيوانا التالية من حيث ما يجوز أكله وما يحرم :
الحكم

الحيوان
البغل
الحمار الوحشي
الخيل
________________________________________________________________
السؤال الخامس:
أ -يجوز نقل الدم عن طريق الوريد للعالج بشرطين  ,اذكرهما :
............................................................................... -1
.............................................................................. -2
 عدد آدا الطعام الوارد ة في حديث (ياغالم سم هللا وكل بيمينك وكل مما يليك ):................................................. -1
................................................ -2
................................................ -3
ج -ميز ما هو محرم ,وماهو سنة  ,وماهو مكروه في الذكاة من األمور التالية :
الحكم

المسألة
التكبير بعد التسمية
حبس الحيوان وجعله هدفا ً للرماية
سلخ الذبيحة قبل خروج الروح
د -استدل بدليل واحد من القران على كل مما يلي :
 -1تحريم اإلسراف في الطعام والشرا

.....................................................................................................................
 -2تحريم األطعمة الخبيثة
.....................................................................................................................
(انته األسئلة )

االجابة النموذجية
ثالثون فقرة كل فقرة بدرجة
ج – 1الجاللة  -المسكر – العقر – الدم المسفوح
ج -2صح  -خطأ  -صح – خطأ  -صح
ج -3اهل الكتا – يوم وليلة – محرم – الهيروين – اطعام الرجل اهل بيته
ج4
أ – كثرة المشاكل االسرية  -الوقوع في الجريمة  -العنف وسوء الخلق ...................
– حرام  -حالل – حالل
ج5
أ -عدم تضرر من يسح منه الدم  -حاجة المريض
 التسمية – االكل باليمين – االكل مما يليهج -سنة – محرم – مكروه
د-
 -1قال تعالى (وكلوا واشربوا وال تسرفوا ).............
 -2قال تعالى (ويحرم عليهم الخبائث )

