
 
 
 

 هـ4114االسم :                                                                   التاريخ:     /    /

 هـ4114-4119لعام  , ثانية, الفترة الالثاني الفصل الدراسي ,ثانوي ثاني ال للصف (4)فقه المادة  اختبار

 )درجة على كل فقرة ( السؤال األول : اختاري اإلجابة الصحيحة :
 يكون الطالق حمرما إذا : -1

 كان طالقاً بدعياً  -ج                    احتاج إليو اإلنسان - أ

    كان طالقاً سنياً -دكانت ادلرأة حمتاجة اليو                 - ب
 نوع الطالق ىنا :) طلقها يف طهر مل جيامعها فيو (  -2

 خلع -جسٍت               - أ

 ايالء -د            بدعي - ب
 :من الفاظ الطالق الصرحية -3

 ال حاجة يل فيك -جاحلقي بأىلك                - أ

 أنت طالق -داخرجي عٍت                  - ب
 :ادلطلقة) الزوجة اليت دخل هبا الزوج , مث طلقها مرة , أو مرتُت , وما زالت يف عدهتا ( ىي  -4

 البائن بينونة كربى -ج                  الرجعية - أ

 احملرمة للزوج -دالبائن بينونة صغرى       - ب
 :) حل عقدة الزوجية مبقابل تدفعو الزوجة أو وليها ( تعريف -5

 اخللع -جالطالق                  - أ

 اإليالء -دالنكاح                   - ب
 :مدة العدة للحامل ادلطلقة وادلتويف عنها  -6

 أشهر وعشر 4 -جليس ذلا عدة              - أ

 أشهر 3 -دحىت تضع محلها           - ب
 :) مبادلة مال مبال لغرض التملك ( تعريف -7

 اخليار-جالبيع                       - أ

 التعاقد -دادلال                       - ب
 : والثياب واألجهزة إذاحيصل القبض يف األطعمة  -8

 التخلية بينها وبُت ادلشًتي -ج                  تناوذلا باليد - أ

 قيدىا يف احلساب ادلصريف -نقلها من مكاهنا              د - ب

 
 



 
 
 

 اسأل هللا لكن التوفيق        أ/ أميرة بخش                                                             

 

 

 :) أن يتفق العاقدان قبل العقد على أن ال خيار بينهما , ويلزم البيع مبجرد العقد ( معٌت -9

 التحايل  -ج                نفي اخليار - أ

 خيار الشرط -د اسقاط اخليار              - ب
 :التدليس ىو ) فعل شيء تزيد بو السلعة عن مثنها احلقيقي (, حكم التدليس واخليار فيو  -11

 مكروه -ج جائز            - أ

 مستحب -د             حمرم - ب
 )درجة على كل فقرة(السؤال الثاين : 

 العبارة الصحيحة وخطأ امام العبارة اخلاطئة :ضعي عالمة صح امام 
 )      (أشهر جائز  4حكم اإليالء األقل من من  -1

 النفقة على الزوجة واجبة إذا كانت فقَتة فقط )    ( -2

 من شروط الرضاع احملرِم أن تكون مخس رضعات فأكثر )     ( -3

 (  يشًتط يف احلاضن أن يكون من أىل احلضانو , وىو ادلسلم العدل )    -4

 من أركان البيع العاقدان ومها الثمن وادلثمن )    ( -5

 األصل يف البيع أن يكون كل من الثمن وادلثمن مؤجاًل )    ( -6

 بيع األمانو ىو البيع الذي يذكر البائع  فيو رأس مالو ويضع سعرا حمددا للسلعة )    ( -7

 (ليس للبيع مكان حمدد فيجوز البيع يف أي مكان حىت يف ادلسجد )      -8

 مدة اخليار من حُت العقد حىت يتفرقا بأبداهنما من ادلكان الذي تعاقدا فيو )    ( -9

 كل ما كان من شأنو أن ينقص من مثن السلعة فهو عيب جيب بيانو للمشًتي )     ( -11
 السؤال الثالث :

 أذكري شرطان من شروط البيع ؟
* 
* 

 الفاسدة احملرمة يف البيع ؟ أذكري مثال على الشروط الصحيحة يف البيع ؟ ومثال الشروط
* 
* 

 


