
 
                   

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

                 

 

 

 

 

 

  

 انًادج
 

الفقه 

 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتوحي
  يذج

 اإلَجاص

عاعح 

 ٔاحذج
 1 انًعايم

 

   (11ٌ: )يادج انفقّ  

     99 ئذج اٌَح قال اهلل ذعانى فً عٕسج انًا    :أٔال

    
     

       

 ٌ  1  .األَصاب –انخًش  -: اششح حغة انغٍاق يا ٌهً – 1   

 ٌ  1   .خشض يٍ انُص األنفاظ انذانح عهى حكى انخًشاعر – 2 

 3 –  

 ٌ   9,5   . اركش يا ٌثاح يٍ انطعاو ٔانششاب فً حال االخرٍاس عهى عثٍم انعًٕو –أ         

 ٌ  2   (تعذ َقهّ إنى ٔسقح انرحشٌش: )ضع انحكى انًُاعة أياو انًعطٍاخ فً انجذٔل أعفهّ  -ب        
 انحكى انًعطٍاخ

 .انثقٕل انرً عقٍد تانًاء انُجظ  –أ 

 .انطعاو انزي ذغٍش نَّٕ ٔطعًّ ٔال ٌضش  –ب 

 .انفقاع انزي ٌغكش  –ض 

 .انطعاو انًغٕط  –د 

 

 

 ٌ 9,5  نًارا أجاص اإلعالو أكم أٔ ششب انًحشياخ فً حال االضطشاس ؟ – 4

     إ    77قال ذعانى فً عٕسج آل عًشاٌ اٌَح :    شاٍَا

       
        

      

  

 ٌ 1    اَطالقا يٍ اٌَح أعالِ، يا ْٕ انجضاء األخشٔي انزي أعذِ اهلل نًٍ ٌحهف عهى انكزب ؟ – 1
 ٌ 2   : ايإلانجذٔل انرانً تًا ٌُاعة – 2

 َٕع انًٍٍٍ انرعشٌفاخ

 ....................... انحهف عهى يا ٌعرقذِ انحانف شى ذثٍٍ خالفّ- 

 انغًٕط     ...................................................... - 

 ....................... انحهف عهى َفً انفعم  - 

 ٌ 2  .اعرذل تُص قشآًَ عهى  كفاسج انًٍٍٍ –3                           

 (ٌ 11: )يادج انرٕحٍذ

      68قال اهلل ذعانى فً عٕسج انقصص اٌَح   :أٔال

         

    

 ٌ 1,5      . االفرقاس* انفُاء * انجٓم : * االصطالحً نهصفاخ انرانٍح ىحذد انًعُ – 1

 . ذشذٌذ انعقاب ٔذٍغٍشِ –ً انجُح إدخال انعاص –انجٓم –انًًٍٍٓ –انجثاس  –انعذو  -: ضع انًعطٍاخ انرانٍح فً انجذٔل أعفهّ – 2

3 ٌ 

 أعًاء اهلل انحغُى انصفاخ انجائضج انصفاخ انًغرحٍهح

   

 .انثعس ٔانحشش ٔانحغاب ٔانصٕاب يٍ انًغٍثاخ انرً ٌجة اإلًٌاٌ تٓا  :شاٍَا

 ٌ  1,5   يا ْٕ انثعس ؟  – 1

  ٌ 2,5   .اعرذل عهى أٌ انثعس ٔاقع ال يحانح تذنٍم قشآًَ -2

 ٌ 1,5       .ز فً أستعح اعطش عٍ ْٕل ٌٕو انحششذحذ – 3

 .اَرٓـــــــــــــــــى            
 

 انًٕضٕع

 انصفحح

1 

       1 

 األصٍمانرعهٍى 

 االيرحاٌ انجٕٓي انًٕحذ

 نٍُم شٓادج انغهك اإلعذادي

 0111دٔسج ٌٍَٕٕ 
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