بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة مهمة ارجوا من الجميع قراءتها
إخواين كأخوايت طالب التعليم عن بعد ،نظرا دلا الحظتو من أمهية األسئلة التفاعلية حاكلت أف اجهد
نفسي كأقدـ لكم ما يفيدكم ،كقمت بتنزيلها من موقع اجلامعة كطباعتها ككضعها بُت أيديكم رلانا لوجو
اهلل ،كلكن جيب على اجلميع من التأكد من حلها ألنٍت ال حظت بعض األخطاء يف بعض احللوؿ فتنبهوا
ذلذا.
أما من يريدها محلولة حال صحيحا حسب المقرر الخاص بها سيجدها في الملخصات التي أقوم
بتنزيلها نهاية هذا الترم بإذن اهلل ،فأي مقرر أقوم بتلخيصه سأضع األسئلة التفاعلية الخاصة به
محلولة حال صحيحا ومرتبة في نهاية كل وحدة من الوحدات الخاصة بها في الملخص ،وأضيف
عليها بعض األسئلة المهمة التي تمر علي أثناء قراءة وتلخيص المقرر.

أساؿ اهلل لكم التوفيق كالسداد
ىذا كتقبلوا حتيايت
تابعوا قنايت على التليجراـ دلعرفة اجلديد عن األسئلة التفاعلية ،كادللخصات اليت سوؼ أنزذلا ىذا الًتـ ،على
الرابط التايل:
www.t.me/ha2tm
أك البحث عنها يف التليجراـ باسم قناة األسئلة التفاعلية جلامعة طيبة ،كطلبات التلخيص

األستاذ أبو حامت
خريج بكالوريوس لغة عربية وحاصل على املاجستري مبرتبة الشرف
الثانية ختصص أدب وبالغة
للتواصل على واتس
5560550050
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األسئلة التفاعلية دلادة الفقو ( 1رقم ادلادة )122
الوحدة األكىل
-1الطهارة لغة ىي النظافة كالنزاىة(.)
-2احلكم من ترحيم آنية الذىب كالفضة أهنا غالية الثمن(.)
-3يشًتط أف يكوف ادلاء الذم تتوضأ بو أف يكوف طاىر مطهر لغَته(.)
-4حكم األكل مبلعقة من الذىب أك الفضة اجلواز(×).
-5قوؿ اجلمهور يف حكم جلود ادليتة أنو ال جيوز استعمالو بعد الدبغ(×)
-6مجيع أكاين أىل الكتاب مباحة بال استثناء(×).
-7عظم ادليتة كقرهنا كضفرىا كعصبها كجلدىا صلس كال يطهر بالدباغ(.)
-8الشعر كالصوؼ طاىر إذا كاف من ميتة طاىرة كلو كانت غَت مأكولة كالفار(.)
-9الصالة ال تصح إال بطهارة ادلصلي من احلدث كالنجس حسب القدرة على ذلك(.)
-11عظم ادليتة كقرهنا كظفرىا كحافرىا طاىر(×).

-1الوضوء لغة احلسن كالنظافة(.)
-2من شركط صحة الوضوء اإلسالـ(.)

الوحدة الثانية

-3من فرائض الوضوء التمييز(×).
-4ارتفاع احلدث األصغر حيصل باستعماؿ ادلاء يف مجيع البدف مع النية(×).
-5فركض الوضوء عددىا ستة(.)
-6كاجبات الوضوء عددىا تسعة(×).
-7رجل ناـ نوما عميقا ينتقض كضوئو(.)
-8رجل أكل حلم ناقة ينتقض كضوئو(.)
-9رجل كقعت على يده صلاسة فأزاذلا ينتقض كضوئو(×).
-11شركط الوضوء تتعلق باألعماؿ اليت تسبق الوضوء كالنية كطهارة ادلاء أما فركض الوضوء تتعلق
باألعضاء اليت جيب تطهَتىا(.)
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-1ادلسح لغة ىو اإلمرار(.)

الوحدة الثالثة

-2حكم ادلسح على اخلفُت أنو رخصة(.)
-3ديسح ادلقيم ثالثا كادلسافر يوما كليلة(×).
-4جيزمء مسح اخلف كاجلوارب اسفلو كعقبو(×).
-5جيوز ادلسح على اجلوارب كاجلراميق(.)
-6شركط ادلسح على العمامة أف يكوف ساترة جلميع الرأس(.)
-7يشًتط يف اجلرموؽ أف جياكز الكعبُت(.)
-8ديسح ادلتوضئ أسفل اجلوربُت(×).
-9ادلسح على اجلبَتة كاجب كعلى اخلف جائز(.)
-11مجيع العمامات جيوز ادلسح عليها(×).
الوحدة الرابعة
-1احلائض ال تصلي كتصوـ حيل حيضها(×).
-2إذا طهرت احلائض من حيضها فإهنا تقضي الصوـ دكف الصالة(.)
-3أقل احليض يوـ كليلة ،كأكثره مخسة عشر يوما كغالبو ست أياـ أك سبعة(.)
-4ال جيوز للحائض أف تطوؼ بالبيت(.)
-5حيرـ على الزكج كطء زكجتو احلائض يف فرجها حىت ينقطع احليض كتغتسل(×).
-6احلائض ال تقرأ القرآف كجيوز ذلا أف جتلس يف ادلسجد(×).
-7جيوز لزكج احلائض أف يتمتع منها بغَت اجلماع يف الفرج كالقبلة(×).
-8ال جيوز للزكج أف يطلقها كىي حائض(.)
-9الطهر ىو انقطاع الدـ ،فإذا انقطع دمها فقد طهرت(.)
-11إذا طهرت احلائض أك النفساء قبل غركب الشمس لزمها أف تصلي الظهر كالعصر من ىذا اليوـ(×).
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الوحدة اخلامسة
-1األذاف ىو اإلعالـ بالقياـ إىل الصالة بذكر سلصو

كرد بو الشرع(×).

-2اإلقامة إحدل عشرة مجلة(.)
-3اإلقامة ىي اإلعالـ بدخوؿ كقت الصالة بذكر سلصو (×).
-4شرع اآلذاف يف السنة الثالثة للهجرة النبوية(×).
-5اآلذاف كاإلقامة فرض كفاية(.)
-6من شركط صحة اآلذاف كاإلقامة أف يكونا مرتباف ترتيبا متواليا(.)
-7من الصفات ادلعتربة يف ادلؤذف أف يكوف صيتا امينا(.)
-8من سنن اآلذاف كمستحباتو أف يقف عند كل مجلة منو كجيعل اصبعيو يف أذنيو(.)
-9من سنن اإلقامة أف حيدرىا كأف يتوىل اإلقامة من توىل اآلذاف(.)
-11يسن دلن يسمع ادلؤذف إجابتو بأف يقوؿ مثلو ،كعند قولو حي على الصالة كحي على الفالح يقوؿ ال
حوؿ كال قوة إال باهلل(.)
الوحدة السادسة
-1صالة العشاء يبدأ كقتها بإنتهاء كقت ادلغرب أم مبغيب الشفق األمحر إىل طلوع الفجر الثاين(.)
-2جيب سًت العورة مبا ال يصف البشرة(.)
-3يستدؿ على القبلة بأشياء كثَتة(.)
-4النية لغة ىي القصد(.)
-5الركن إذا ترؾ بطلت الصالة سواء كاف سهوا أك عمدا(.)
-6الواجبات كالسنن ال تبطل الصالة بًتؾ شيء منها ال عمدا كال سهوا(×).
-7السنن تبطل الصالة بًتؾ شيء منها عمدا أك سهوا(×).
-8أركاف الصالة أربعة عشر(.)
-9صالة النافلة جتوز أف تصلى قياما كقعودا(.)
-11الًتتيب بُت األركاف ركن من أركاف الصالة(.)
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الوحدة السابعة
-1عدد ركعات السنن الركاتب التابعة للفرائض:
ج.12-

د.14-

ب.11-
أ.8-
-2ركعتا الفجر يستحب اف يركعهما يف:
ب-ادلسجد.
أ-البيت.
-3ركعتا بعد صالة ادلغرب يستحب أف يقرأ فيهما:
ج-أ+ب.
ب-اإلخال .
أ-سورة الكافركف.
-4من التطوعات مع السنن الركاتب أربع ركعات قبل الظهر كبعدىا:
د7-ركعات.
ج6-ركعات.
ب5-ركعات.
أ4-ركعات.
-5من التطوعات مع السنن الركاتب يركع بعد ادلغرب....ركعات:
د.8-
ج.6-
ب.4-
أ.2-
-6مايسن يف الركاتب كتوابعها:
أ-الفصل بُت الفرض كالسنة .ب-إحياء مابُت العشاءين .ج-قضاء الركاتب كالوتر .د-مجيع ما ذكر.
-7الوتر ركعة كاحدة كأكثره إحدل عشر ركعة ،كأدىن الكماؿ ثالث ركعات(.)
-8صالة الًتاكيح:
د-ال شيء شلا ذكر.
ج-فرض عُت.
ب-كاجب.
أ-سنة مؤكدة.
-9صالة الضحى أكثرىا...ركعات:
د.8-
ج.6-
ب.4-
أ.2-
-11التطوع ادلطلق مشركع يف:
د-ال شيء شلا ذكر.
ج-أ+ب.
ب-النهار.
أ-الليل.
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-1من فاتتو صالة العيد مع اإلماـ فحكمها:

الوحدة الثامنة
ج-أ+ب.

د-ال شيء شلا ذكر.

ب-سنة.
أ-فرض كفاية.
-2يشًتط لصحة صالة العيد:
د-أ+ب.
ج-العدد.
ب-ادلسجد.
أ-االستيطاف.
-3شرعت صالة العيد يف السنة:
د-ال شيء شلا ذكر.
ج.3-
ب2-ق.
أ1-ق.
-4يسن لصالة العيد خطبتاف كخطبيت اجلمعة كلكن:
د-خطبة قبل الصالة كخطبة بعد
ج-قبلها كبعدىا.
ب-بعدىا.
أ-قبلها.
الصالة.
-5يكرب يف الركعة األكىل يف صالة العيد...عدا تكبَتة اإلحراـ:
د7-تكبَتات.
ج6-تكبَتات.
ب5-تكبَتات.
أ4-تكبَتات.
-6يستحب أف يكرب يف الركعة الثانية من صالة العيد...عدا تكبَتة اإلحراـ:
د6-تكبَتات.
ج5-تكبَتات.
ب4-تكبَتات.
أ3-تكبَتات.
-7ما يسن يوـ العيد:
د-مجيع ما ذكر.
أ-التطيب .ب-التنظف .ج-أف يغدكا من طريق كيعود من طريق.
-8يسن التكبَت ادلطلق ل ػ ػ ػ ػػ:
د-ال شيء شلا ذكر.
ج-أ+ب.
ب-النساء.
أ-الرجاؿ.
-9يسن التكبَت ادلطلق ،كيبدأ كقتو...من ليلة عيد الفطر:
د-ب+ج.
ج-بعد الفجر.
ب-طلوع الشمس.
أ-غركب الشمس.
-11يسن التكبَت ادلقيد يف عيد األضحى ،كيبدأ كقتو من صالة...يوـ عرفة لغَت احلاج:
د-ال شيء شلا ذكر.
ج-العصر.
ب-الظهر.
أ-الفجر.
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-1حكم صالة الكسوؼ:

الوحدة التاسعة
د-ال شيء شلا ذكر.

ب-كاجبة .ج-سنة مؤكدة للمقيم كادلسافر.
أ-سنة مؤكدة.
-2يشًتط لصحة صالة العيد :ىذا السؤاؿ جيب أف يعاد فيو النظر.
ب-تقضى.
أ-مل تقضى.
-3حكم الركوع الثاين كالقياـ الثاين يف كل ركعة :كىذا السؤاؿ فيو نوعا من الغموض.
د-ال شيء شلا ذكر.
ج-شرط.
ب-ركن.
أ-سنة.
كىذا السؤاؿ معاد ىنا باخلطأ.
 -4يسن لصالة العيد خطبتاف كخطبيت اجلمعة كلكن:
د-ال شيء شلا ذكر.
ج-شرط.
ب-ركن.
أ-سنة.
-5طلب السقيا من اهلل أك من الناس ىذا تعريف االستسقاء:
ب-شرعا.
أ-لغة.
-6كقت صالة االستسقاء ىو كقت صالة :
د-مجيع ما ذكر.
ج-الظهر.
ب-الفجر.
أ-العيد.
-7ما يسن قبل صالة االستسقاء:
ب-أف يعد اإلماـ يوما خيرجوف فيو.
أ-أف يستسقي اإلماـ مبن ظهر صالحو.
د-مجيع ما ذكر.
ج-اف يغدكا من طريق كيرجع من غَته.
-8االستسقاء على اضرب ىي:
ب-أف يستسقي اإلماـ يوـ اجلمعة على ادلنرب.
أ-أف يصلي ركعتُت كصالة العيد.
د-مجيع ما ذكر.
ج-أف يدعو بعد الصلوات.
-9خطبة صالة االستسقاء يفتتحها ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ:
د-
ج5-تكبَتات.
ب9-تكبَتات.
أ6-تكبَتات.
7تكبَتات.
-11رفع اليدين بالدعاء طهورىا إىل السماء كبطوهنا جهة األرض يف صالة االستسقاء حكمو:
د-مكركه.
ج-شرط.
ب-ركن.
أ-سنة.
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الوحدة العاشرة
-1عيادة ادلريض ادلسلم غَت الفاسق كلو كاف من رمد أك كجع ضرس أك دمل:
ج-زلرـ.

د-ال شيء شلا ذكر.

ب-مكركه.
أ-سنة.
-2من آداب زيارة ادلريض:
د-مجيع ما ذكر.
ج-طلب الدعاء منو.
ب-السؤاؿ عن حالة.
أ-ختفيف الزيارة.
-3يسن عند االحتضار:
ب-أف يوضع عنده طبيب.
أ-كثرة الدعاء لو كللحاضرين.
د-مجيع ما ذكر.
ج-أف يقرأ عليو الفاحتة كيس.
-4شلا يسن بعد الوفاة:
ج-مجيع ما ذكر.
أ-خلع ثيابو كسًته بثوب نظيف .ب-أف يسارع يف قضاء دينو.
-5حق ادلسلم على ادلكلفُت إذا كاف مسلم غَت شهيد :جيب
د-مجيع ما ذكر.
ج-الصالة عليو.
ب-دفنو.
أ-غسلو كتكفينو.
-6تكوف نفقة جتهيز ادليت كتكفينو من:
ب-على من تلزمو نفقتو يف حياتو أف مل يكن لو ماؿ.
أ-تركتو أف كاف لو ماؿ.
د-مجيع ما ذكر.
ج-من بيت ادلسلمُت إف كاف مسلما.
-7من شركط صحة الصالة على ادليت:
د-مجيع ما ذكر.
ج-استقباؿ القبلة.
ب-التكليف كالعقل.
أ-النية.
-8من أركاف الصالة على ادليت:
أ-القياـ للقادر عليو .ب-أربع تكبَتات كقراءة الفاحتة .ج-تربيب األركاف .د-مجيع ما ذكر.
-9حكم دفن ادليت ادلسلم يف البيت:
د-مجيع ما ذكر.
ج-حيرـ.
ب-يكره.
أ-جيوز.
-11حكم التعزية:
د-ال شيء شلا ذكر.
ج-زلرمة.
ب-مكركىة.
أ-سنة.

الوحدة احلادية عشر
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-1حكم الزكاة:
أ-مستحبة.

ب-مباحة.

ج-سنة مؤكدة.

د-فرض عُت.

-2الربكة الطهارة كالنماء ىذا تعريف:
د-األدياف اصطالحا.
ج-اإلدياف لغة.
ب-الزكاة اصطالحا.
أ-الزكاة لغة.
(-3كاقيموا الصالة كآتوا الزكاة) ىذا دليل على كجوب الزكاة من:
د-ادلعقوؿ.
ج-االمجاع.
ب-السنة النبوية.
أ-القرآف الكرًن.
-4أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف كإغاثة ادللهوؼ دليل على كجوب الزكاة من:
د-ادلعقوؿ.
ج-االمجاع.
ب-السنة النبوية.
أ-القرآف الكرًن.
-5من أنكر كجوب الزكاة فقد:
ج-ال شيء شلا ذكر.
ب-اذنب.
أ-كفر.
-6شرعت الزكاة يف السنة:
د5-ق.
ج4-ق.
ب3-ق.
أ2-ق.
-7جتب الزكاة على ادلسلم بشركط عددىا:
د.8-
ج.7-
ب.6-
أ.5-
-8يشًتط لوجوب الزكاة:
د-أ+ج.
ج-العقل.
ب-امتالؾ النصاب.
أ-البلوغ.
-9من منع الزكاة رغم اعتقاده لوجوهبا:
د-ال شيء شلا ذكر.
ج-ال شيء عليو.
ب-خطأ.
أ-أخذىا منو اإلماـ كعزره.
-11من شركط الزكاة:
د-مجيع ما ذكر.
ج-استقرار ادللكية.
ب-امتالؾ النصاب.
أ-احلرية.

-1ادلقصود باألنعاـ ىي :

الوحدة الثانية عشر
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ب-البقر.
أ-األبل.
-2الشركط العامة لزكاة األنعاـ:

ج-الغنم.

د-مجيع ما ذكر.
ب-أف حيوؿ عليها احلوؿ.
د-مجيع ما ذكر.

أ-أف تبلغ النصاب الشرعي.
ج-أف تكوف األنعاـ سائمة.
-3إذا ملك ادلسلم مخسة من األبل ففيها زكاة:
د-ال شيء شلا ذكر.
ج-ثالث شياه.
ب-شاتاف.
أ-شاة.
-4إذا ملك ادلسلم مخسا كعشرين من األبل ففيها زكاة:
د-ال شيء شلا ذكر.
ج-ثالثة شياه.
ب-حقة.
أ-بنت سلاض.
-5إذا ملك ادلسلم 29بقرة ففيها زكاة:
د-ال شيء شلا ذكر.
ج-تبيع.
ب-ثالث شياه.
أ-شاة.
-6إذا ملك ادلسلم 41بقرة ففيها زكاة:
د-ال شيء شلا ذكر.
ج-تبيع.
ب-مسنة.
أ-شاة.
-7إذا ملك ادلسلم 51رأسا من الغنم ففيها زكاة:
د-ال شيء شلا ذكر.
ج-ثالث شياه.
ب-شاتاف.
أ-شاة.
-8شخصاف ديلكاف أربعُت شاة ،كقد خلطاىا فإذا قرب كقت رليء ادلصدؽ فرقاىا لتسقط عنهما الزكاة
،ىذا عمل:
د-ال شيء شلا ذكر.
ج-ليس عليهما زكاة.
ب-ال جيوز.
أ-جيوز.
-9مقدار نصاب الزكاة يف الزركع كالثمار:
د-ال شيء شلا ذكر.
ج-كسق.
ب-عشرة أكسق.
أ-مخسة أكسق.
-11عند بدء صالح الزركع باشتداد احلب:
د-ال شيء شلا ذكر.
ب-جيب اخراج الزكاة .ج-ليس عليهم زكاة.
أ-جتب الزكاة.
الوحدة الثالثة عشر
-1ادلراد بزكاة النقدين ىي:
ب-الفضة.
أ-الذىب.
العمل11
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-2نصاب الذىب ىو:
ب 595-غراما.
أ 87-غراما.

ج 85-غراما.

د 91-غراما.

-3الدليل على كجوب الزكاة يف الذىب كالفضة:
د-مجيع ما ذكر.
ج-االمجاع.
ب-السنة.
أ-الكتاب.
-4نصاب الفضة ىو:
د-ال شيء شلا ذكر.
ج 595-غراما.
ب-مئة درىم.
أ-عشركف درمها.
-5الواجب يف زكاة األكراؽ النقدية:
د-اخلمس.
ج-ثالث أرباع العشر.
ب-نصف العشر.
أ-ربع العشر.
-6يشًتط لوجوب زكاة عركض التجارة شركط ىي:
أ-أف ديلكها بفعلو .ب-أف ديلكها بنية التجارة .ج-دتاـ احلوؿ كبلوغ النصاب .د-مجيع ما ذكر.
-7الغرض من زكاة الفطر جرب اخللل كالواقع يف الصالة كما جيرب سجود السهو اخللل(×).
-8حكم زكاة الفطر:
د-مباحة.
ج-مستحبة.
ب-سنة.
أ-فرض.
-9شركط كجوب زكاة الفطر:
ب-ادراؾ جزء من رمضاف كجزء من شواؿ.
أ-كجود الفضل عن مؤنتو كمؤنة عيالو يف يوـ العيد.
د-مجيع ما ذكر.
ج-اإلسالـ.
-11ادلراد بالكنز ادلذكور يف القرآف كاحلديث كل ما كجبت فيو الزكاة كمل تود زكاتو(.)

الوحدة الرابعة عشر
-1ادلبادرة بإخراج الزكاة فور كجوهبا يف ادلاؿ:
د-سنة مؤكدة.
ج-كاجبة.
ب-مباحة.
أ-مستحبة.
-2حكم بعث إماـ ادلسلمُت السعاه إذا قرب زمن كجوب الزكاة لقبض زكاة األمواؿ الطاىرة ىو:
د-سنة مؤكدة.
ج-كاجب.
ب-مباح.
أ-مستحب.
العمل11
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-3من األصناؼ ادلستحقُت للزكاة:
ب-بناء ادلدارس.
أ-بناء ادلساجد.

ج-ال شيء شلا ذكر.

د-ابن السبيل.

-4حكم الصدقة:
د-سنة مؤكدة.
ج-كاجبة.
ب-مباحة.
أ-مستحبة.
-5من ال جيوز دفع الزكاة إليهم:
ب-العبد غَت الكاتب.
أ-بنو ىاشم كمواليهم.
د-مجيع ما ذكر.
ج-من تلزـ ادلزكي نفقتو كالكافر.
-6الذين ال جيدكف كفايتهم األساسية من ادلسكن كادلطعم كادللبس ىم:
د-مجيع ما ذكر.
ج-الفقراء.
ب-العاملوف عليها.
أ-ادلساكُت.
-7ضابط الغٌت يف الكسب أك الصناعة أك األجرة أك ضلوىا:
د-ال شيء شلا ذكر.
ج-حد الكفاؼ.
ب-الكفاية على الدكاـ.
أ-الغٌت.
-8يصح صرؼ مجيع الزكاة إىل اجملاىدين يف سبيل اهلل فقط(.)
-9نصارؼ الزكاة يف اآلية عددىم ىو:
د.8-
ج.7-
ب.6-
أ.5-
-11دفع الزكاة إىل من تلزـ ادلزكي نفقتو جتوز على سبيل:
د-ال شيء شلا ذكر.
ج-أ+ب.
ب-الغارمُت.
أ-العاملُت.

إىل ىنا تنتهي األسئلة التفاعلية دلادة الفقو كأنبو بأهنا مطابقة دلا يف موقع اجلامعة ،كارجوا التأكد من حلها أك
انتظارىا زلولة بشكل صحيح يف ادللخص اخلا بادلادة الذم أنزلو بإذف اهلل هناية الًتـ.
مع حتيات األستاذ/أبو حامت
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