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 المصحح                                                                 التوقيع

 التوقيع                المراجع                                               

  الفصل 

  الرقم 

  
 في نفس الورقة تيةأستعن باهلل ثم أجب عن األسئلة اآل

  
  

 :ة حول اإلجابة الصحيحة فيما يلي ضع دائر ) أ ( : -الســـؤال األول :

 

 

  
 مباح  سنة مؤكدة ، محرم ، مكروه ، واجب ، : ضع األحكام التالية أمام ما يناسبها ) ب ( : 

 

 ................المهر للمرأة: .......... -3 .................اإليالء ......... -2الطالق بال حاجة.......................... -1
 

 الدف للنساء إلعالن النكاح:................................... -5 النكاح :.............................. - -4
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 اإليجاب والقبول في النكاح يعتبران من ........ ؟ -1
 جـ / سنن النكاح ب/ شروط النكاح  أركان النكاحأ/ 

 ؟  حكم االشهاد على الرجعة .....  -2
 بدعةجـ /  واجبب/  سنةأ/ 

 يكون الطالق مكروهاً إذا ........... ؟ -3
 كان في حالة اإليالءإذا ج/  كان بحاجةب/  كان بال حاجة أ/  

 .... ....؟ التالي كفارة الظهار على الترتيب  -4
 ج/ العتق ثم  الصيام  ثم  اإلطعام  ب/   الصيام  ثم العتق ثم اإلطعام  أ/ العتق ثم اإلطعام ثم الصيام  

 دم يخرج من المرأة بمقتضى الطبيعة  : -5
 الحيضج/   النفاس ب/   أ/  االستحاضة

 الحالة التي يجوز فيها إسقاط الجنين بعد أن ُنفخ فيه الروح هي ........؟  -6
 ج/ إذا ثبت أن بقاءه سبب لوفاة أمه  ب/ إذا ثبت أن الوالدة غير طبيعية أ/ إذا ثبت أنه سيخرج مشوهاً 

 إذا طلق الرجل زوجته بعد العقد ) قبل أن يدخل بها ( فإنها ............؟. -7
 ج/ تستحق المهر كامالً  ب/ تستحق نصف المهر  أ/ ال تستحق شيئاً من المهر 

 ) كراهة أحد الزوجين صاحبه ، وسوء عشرته ( هذا تعريف ...؟.    -8
 الخلع ج/  النشوزب/  الشغار أ/  

 من األنكة المحرمة أن يعقد الرجل على المرأة  مدة مؤقته يوماً أو أسبوعاً أو شهراً وهو ما يسمى  -9
 الشغار ج/  المتعةب/  التحليل أ/  

 ما ُيباح للنساء فقط من آالت اللهو إلعالن النكاح هو .....؟  -10
ف    ج/ العود ب/ الطبل أ/ الدُّ

 تعتبر من المحرمات حرمة مؤقته   -11
 الخالة ج/  ب/ بنت اإلبن خالة الزوجة أ/ 

  الصبية ) الفتاة ( التي بلغت سبع سنين فإن حضانتها عند ...... -12
 الجدج/  األمب/   األبأ/ 
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 أسئلة اختبارإتمام المرحلة الثانوية  

 قسم العلوم الطبيعية 
 الفصل الدراسي : الثاني  

  هـ 1441العام الدراسي :  
 الدور األول

 

1

3 

1
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   -الســـؤال الثاني :

 
 

 -( أمام اإلجابة الخاطئة :  ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة )    ) أ ( :  ضع عالمة )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 عدة المناسبة أمام ما يناسبها في الجدول التالي :ضع ال) ب ( :   
 أيام ــــ سنة كاملة 10أشهر و  4أشهر ــــ  3قروء ــــ   3ــــ حتى تضع حملها  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 . ما هو عالج نشوز الزوجة كما ورد في كتاب هللا عز وجل ؟( :  ج) 
 

1-............................   ..............2-............................................... 3-.......................................... 
 

 

 معلم المادة / أ. عبدالجبار الصادقي                           الدنيا واآلخرةفي  لكم بالنجاح مع خالص تمنياتي
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 )        ( إذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول بها فإنها تستحق نصف المهر 1

 )        (   الحائض تقضي الصالة وال تقضي الصيام 2

 )        ( جائز لما فيه من مصالح الزوجين نكاح التحليل 3

 )        ( سنة 45ـــ  20العمر الذي تحيض فيه أغلب النساء ما بين  4

 )        (  ال يوجد فرق بين الحيض واالستحاضة 5

 )        ( سنين فإن من أرضعته تكون أماُ له من الرضاعإذا رضع طفلٌ يبلغ من العمر ثالث  6

داق بما مع الرجل من القرآن الكريم 7  )        (                          يجوز أن يكون الصَّ

 )        ( تنظيم اإلنجاب جائز إذا لم يكن فيه ضرر على الزوجة . 8

 )        (   النظر للمخطوبة   من السنن التي من  سنها النبي 9

 )        ( أن يزوج الرجل أخته لرجل آخر على أن يزوجه أخته بدون مهر يسمى الشغار 10

 )        ( من المحرمات المؤقته في النكاح المطلقة ثالثاً  11

 )        ( يمكن أن يكون الطالق واجباً  12

 (       )  تختلف كفارة اإليالء عن كفارة الظهار 13

 )        ( أيام فأقل 3يجوز للمرأة أن تحتد على غير زوجها  14

 )        ( يوماً  15أقل مدة للحيض يوم وليلة وأكثره  15

 )        (  العمة من المحرمات المؤقته في النكاح 16

 )        ( سنييعتبر الطالق ثالثاً في مجلس واحد من الطالق ال 17

 )        ( دون السابعة لألب وليس لألم حضانة من هم 18

 )        ( مرأة أن تطلب الطالق من غير حاجةيجوز لل 19

 )        ( يوماً  30أكثر مدة النفاس عند أغلب النساء  20

 عدتها حالة المرأة  الرقم

  المطلقة وهي ما زالت في سن الحيض 1

  من انقطع حيضها بدون سبب معروف 2

  المطلقة وقد تجاوزت سن الحيض 3

  من مات عنها زوجها بال حمل 4

  من مات زوجها وهي حامل 5

3 
 

5 
 


