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 4من  1صفحة 
 

 م 01/09/2019تاريخ اإلصدار :       1/ 0رقم اإلصدار :     KH-P028-F11رقم النموذج :  
 
 

  اإلجابة ئيابدابهلل مث  ن يوفقك هللا استع ةالطالب ابنيت
 

 

 :يف املكان املخصص للتظليل يهااإلجابة الصحيحة يف كل مما يأتي وظلل ارياختالسؤال األول:  
 ()كل فقرة نصف درجة                                                                                                                                                                                               

 

٢٠ 

َل  ﴿ : تعالىاهلل قال  -1 َم َعَلْيُكْم إَِّلَّ َما اْضُطرِْرُتْم إَِلْيهِ َوَقْد َفصَّ ا َحرَّ  لت اآلية على .... د  ﴾َلُكم مَّ

 مشروعية النية الصاحلة  د  مشروعية إطعام الطعام  ج  حترمي اإلسراف  ب  بيان احلالل واحلرام  أ
 اإلطعام الواجب، مثل....وإطعام الطعام ويدخل يف ذلك أجاءت الشريعة بالحث على اإلكرام  -2

 إطعام األصدقاء  د  إطعام الفقراء  ج  إطعام املساكي  ب  إطعام الرجل أهل بيته  أ
 األصل يف جميع األطعمة واألشربة  -3

 اإلكراه د  اإلابحة  ج  اإلستحباب  ب  التحرمي  أ
 م والشراب هو:اإلسراف يف الطعا -4

 مجع الطعام وبيعه  د  الشعور ابللذة ف األكل  ج  شراء الطعام الكاف  ب  جماوزة احلد فيهما  أ
 تنقسم األطعمة إجماَّلً الى قسمين رئيسيين هما ...   -5

 واحليوانية ية األطعمة النبات د  األطعمة املباحة واحملرمة  ج  األطعمة املفيدة وغري املفيدة  ب  األطعمة الضارة والنافعة  أ
 دلت اآلية على تحريم تناول األطعمة .....  (( َرِحيًما  بُِكمْ  َكانَ  اهللَ  إِنَّ ))َوََّل َتْقُتُلوا َأنُفَسُكْم  :تعالىاهلل  قال   -6

 النجسة  د  الضارة ابلبدن  ج  امليتة  ب  اخلبيثة  أ
 كل حيوان....  الميتة هي -7

 أكثر أكله النجاسة  د  مل يذك الذكاة الشرعية  ج  مستقذر جنس  ب  تولد من مأكول وغري مأكول أ
 بـ....  تسمى سقطت من أعلى الجبلالميتة التي   -8

 املرتدية  د  املوقوذة  ج  النطيحة  ب  املنخنقة  أ
 ومثاله:  محرم األكلكل حيوان آكل للجيف فهو    -9

 القط  د  الكلب  ج  احلمار األهلي  ب  البغل  أ
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 نباتية .... من أمثلة المخدرات الطبيعية ال -10

 الكبتاجون  د  الكوكايي  ج  اهلريوين  ب  احلشيش أ
 فأما الميتتان فـ..............(( ؛: ))أحلت لنا ميتتان ودمانقال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ما يستثنى من الميتة يف حديث ابن عمر ڤ -11

 الطحال واحلوت  د  احلوت واجلراد  ج  الكبد والطحال  ب  احلوت والكبد  أ
 ر الوحشي...حكم  أكل الحما  -12

 واجب د  حمرم  ج  مكروه  ب  جائز  أ
 ... .كل حيوان أمر الشرع بقتله فهو محرم األكل ومثاله  -13

 اهلدهد د  النحل  ج  النمل  ب  الوزغ  أ
 .... .كل حيوان نهى الشرع عن قتله فهو محرم األكل ومثاله -14

 الضفدع  د  العقرب  ج  الفأرة  ب  احلدأة أ
 يحرم أكلها ومن ذلك:  بها،فترس  السباع التي لها أنياب ت  -15

 النسر  د  العقاب  ج  الذئب  ب  السمك أ
 ويسمى هذا النوع من الحيوانات:  محرمكل حيوان يكون أكثر أكله النجاسة فهو    -16

 الربمائية  د  املفرتسة  ج  اخلبيثة   ب  اجلاللة  أ    
 األطعمة المباحة هي كل طعام.......فهو مباح القاعدة الشرعية لجميع  -17

 طيب، طاهر، نبات  د  طيب، طاهر، مضر  ج  طيب، طاهر، ال ضرر فيه  ب  طيب، جنس، ال ضرر فيه  أ
 من أمثلة األطعمة النباتية المباحة....  -18

 القمح  د  ل اإلب ج  مكالس ب  األفيون  أ
 من أمثلة األطعمة الحيوانية المباحة ....   -19

 البغل  د  احلمام ج  الفهد  ب  الدب أ
 لمسكرات سواء كانت على صورتها الطبيعية أم كانت مصنعة.... م احك   -20

 واجب د  مكروه  ج  جائز  ب  حرام  أ
 ذبح الحيوان بقطع.... الذكاة هي -21

 حلقومه وأحد ودجيه  د  حلقومه ومريئه  ج  أحد ودجيه  ب  حلقومه ومريئه وأحد ودجيه  أ
 حكم أكل الدجاج الذي يوضع يف الماء حتى يموت ثم يذكى...  -22

 حمرم  د  واجب ج  جائز  ب  مكروه  أ
 من سنن الذكاة: -23

 سلخ احليوان قبل خروج روحه  د  احليوان لغري أكله ذبح  ج  يذبح هبيمة واألخرى تنظر إليها  ب  سن السكي قبل الذبح  أ
 لذكاةمن....اتوجيه الذبيحة إلى القبلة عند ذبحها  -24

 حمرمات  د  مكروهات  ج  سنن  ب  موجبات  أ
 ه هدفا للرماية:وان وجعلحبس الحي -25

 جائز  د  واجب ج  مكروه  ب  حمرم  أ
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 ختيارية تشمل الذبح وهو لجميع الحيوانات ماعدا..... إلالذكاة ا -26

 اخلنزير  د  اإلبل  ج  احلمام ب  السمك أ
 إذا مات الحيوان الذي يشترط لحله الذكاة دون أن يذكى سمي بـ......  -27

 تة يامل د  النجس  ج  اخلبيث  ب  اجلاللة  أ
 الذكاة أن تكون بآلة محددة مثل: من شروط  -28

 الظفر  د  الصعق الكهرابئي  ج  السن ب  السكي أ
 المراد بالضيافة هي:  -29

 تقدمي الصدقة للمساكي  د  العطف على الفقري  ج  إكرام الضيف إبطعامه  ب  اإلحسان إىل اجلار  أ
 لمدة:  الضيافة الواجبة على الكفاية، هي ضيافة المسلم المسافر  -30

 ستة أايم  د  أربعة أايم  ج  يومان  ب  يوم وليلة  أ
 من آداب الضيافة، الدعاء للمضيف ومن ذلك ما ثبت يف حديث عبداهلل بن بسر ڤ بقول:  -31

 اللهم سهل هلم أمرهم د  اهدهم وارمحهم اللهم  ج  اللهم ابرك هلم فيما رزقتهم  ب  اللهم وفقهم ويسر هلم  أ
 من آداب الضيف....  -32

 اخلدمة وتقدمي الطعام  د  الرضا ابمليسور  ج  البشاشة ف الوجه  ب  االستقبال ن حس أ
 من آداب المضيف....  -33

 الرتحيب وحسن االستقبال  د  اخلروج من املنزل  ج  البعد عن املشقة  ب  املوافقة على الطعام  أ
 من شروط جواز نقل الدم عن طريق الوريد ألجل العالج :  -34

 أن يريد املتربع ابلدم التباهي  د  أن يكون املريض غري حمتاج اليه ج  أن يتضرر من سحب منه الدم ب  ه الدم أال يتضرر من سحب من أ
 التداوي هو...  -35

 قراءة القرآن عند املرض  د  طلب الرقية من الشيوخ  ج  طلب الدواء للمرض  ب  الشفاء من للا طلب  أ
 ما تعلق به حق هلل تعالى ومن ذلك:  تناول َّل يجوز  -36

 املال املغصوب  د  املال املسروق  ج  مال الرشوة  ب  أموال الزكاة  أ
 بالمحرم: من األمثلة على األطعمة المختلطة  -37

حلوى جيالتي هبا دهن   ج  حلم شاة قلي ابلزيت  ب  حلم شاة طبخ ابلزبدة  أ
 حلوى اجليالتي هبا دهن مشبع  د  خلنزير ا

 الشرب أو األكل قائما  -38

 واجب د  مستحب  ج  حمرم  ب  مكروه  أ
 معنى العقر هو:  -39

 قتل احليوان املقدور عليه  د  قتل احليوان غري املقدور عليه  ج  والودجي قطع احللقوم  ب  قطع احللقوم واملريء  أ
 يجوز استعمال المخدر يف حالتين منها:  -40

 ضيق واحلزن الشعور ابل  د  الشعور ابجلوع  ج  الشعور بصداع الرأس  ب  العمليات اجلراحية  أ
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                                                                                                                     ( أمام العبارة اخلاطئة×عالمة )العبارة الصحيحة و( أمام √) عالمة يرجاًء ضع ةي الطالبتعزيز :لسؤال الثانيا
 ( درجة نصفكل فقرة  ) 

 

٤ 
 

 (      )  ن المشروب ال يسكر إال الكثير منه فقليله مباحإذا كا  41

 (   ✓   ) ال تصح الذكاة من الصبي غير المميز  42

 (      ✓) تجوز ذبيحة الكتابي إذا ذكاها بالطريقة الشرعية  43

 (    )   ال يجوز أكل الدجاج المستورد إذا ذكي ذكاة شرعية بالشروط المعروفة  44

 (  ✓)    ع أنواعها وبأي صفة كان تعاطيها المخدرات محرمة بجمي 45

 (    )   التداوي ينايف التوكل على اهلل عز وجل  46

 (   ✓)    من خاف على نفسه من المرض أو الموت جاز له أن يأكل المحرم بقدر ما يذهب عنه الضرر  47

 (   )    ال يستحب لمن نسي التسمية أول الطعام أن يسمي أثناء الطعام 48
 

 ( درجةبكل فقرة  )                                                :            يلي استنبطي من األدلة اآلتية ما :لثالثا السؤال
 

٣ 

 .َّل تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال(( قال: )) ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    ڤعن جابر   -49

 تجنب األكل بالشمال   :اجتنابه مما ينبغي لنا 

ِه إِ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكُلوا ِمن َطي  )﴿  تعالى:هلل اقال   -50  ن ُكنُتْم إِيَّاُه َتْعُبُدوَن﴾ َباِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا لِلَّ

 شكر اهلل على نعمة الطعام والشراب  : الواجب علينا 

 . مسكر حرام((كل قال: ))  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   ڤ حديث أبي موسى األشعري   -51

 تحريم المسكرات بجميع أنواعها  : من الحديث  ما يستفاد

 ( درجةبكل فقرة  )                                           :                          اثنني لكل مما يلياذكري  :رابعالسؤال ال
 

٣ 

 . اآلداب التي ينبغي فعلها يف الطعام والشراب  - 52

 التسمية واألكل باليمين  -1

 ل األكل وبعدهسل اليدين قب غ -2

 . خرين يف حال اَّلضطرار شروط األكل من طعام اآل -53

 أال يكون صاحب الطعام مضطرا إليه   -1

 ى تيسر له ذلك ام متب الطعوأن يعوض صاح  حاجته ر  ن يأكل منه بقدأ -2

 .شروط الذكاة - 54

 أو كتابيًا  مسلمًا أن يكون المذكي عاقلا  -1

 ( بسم اهلل)ح قول الذاب،  ة بآلة محددة أن تكون الذكا   -2

 

 
 معلمتك: أبرار سفر   ☺انتهت األسئلة مبدعيت أثق بقدراتك، متنيات لِك ابلتوفيق  


