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 الفقه الشافعىأواًل : 

 هـ بمصر.  .............هـ وتوفى سنة  ............. ولد اإلمام الشافعى سنة ( أ)

على المذهب القديم فى بغداد ثم ألف  .........................ألف اإلمام الشافعى كتابه  ( ب)

 .........................على المذهب الجديد حيث جاء إلى  .........................كتابه 

 ؟  عرف الطهارة لغة وشرًعا؟ وما حكمة مشروعيتها؟ وما مقاصد الطهارة وما وسائلها 

 ؟  ؟ ثم وضح أقسام المياه باعتبار وصفها وحكمها المياه التى يجوز التطهر بهاما هى  

، مع بيان ماا يحارم اساتعماله  بين ما يطهر بالدباغ من الجلود وما ال يطهر بالدباغ 

مااان اادوام وماااا يجاااوز وماااا حكااام اساااتعمام اإلنااااء المطلاااى والمضااابب بالاااذهب 

    والفضة؟

عرف السواك لغة وشرًعا وما حكمه ما المواضع التاى يكاون فيهاا أشاد اساتحباًبا ؟  

 ؟  وما سننه وما فضائله

عرف الوضوء لغة وشرًعا وما حكمه وما حكمة مشروعيته وماا شاروط الوضاوء  

؟ وماا هاى فارائل الوضاوء  ضارورةوما هى الشروط الزائدة فاى حاص صااحب ال

 ؟  وسننه
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خطا  أمام  لعباام ا لعخمطماة ماع )×( ( أمام  لعباام ا لعياة ةة معالماة ضع عالمة )

 :  تيم ن لعخط 

 (  )   السواك بمعنى االستياك مستحب فى كم حام .  -1

 (  )    الوضوء مستحب إذا أراد المسلم أن يصلى .  -2

 (  )    من فرول الوضوء الموااله بين ااعضاء .  -3

 (  )      فرول الوضوء أربعة فقط .  -4

 (  ) .  إذا توضأ المسلم بماء مغصوب فوضوءه صحيح لكنه حرام -5

 (  )  الماء المتنجس غير طاهر فى نفسه ولكنه مطهر لغيره .  -6

 (  )  جلود الميتة تطهر بالدباغ عدا جلد الكلب والخنزير .  -7

 (  ) بجوز استعمام آنية الماس والياقوم ولم يرد فيها نص بالحرمه.  -8

 (  )     من سنن الوضوء غسم الوجه .  -9

 (  )      من مقاصد الطهارة الوضوء .  -11

 (  )      من وسائم الطهارة الغسم .  -11

 (  )   من فرائل الوضوء المضمضة واالستنشاص .  -12

 ومكروهاته ؟اذكر سنن الوضوء  -أ 

 ما هي نواقل الوضوء ؟ –ب 
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 أصول الدين:  ثانًيا

 ( من جهة أبيه ومن جهة أمه .: اكتب نسب النبى ) 1س

 ( ومن التى استقبلته ؟: متى ولد النبى ) 2س

 ( .: تكلم بالتفصيم عن إرضاع الرسوم ) 3س

 نسب الرسوم ونشأته ؟: ما هى أهم الدروس المستفادة من موضوع  4س

 ( وحضانة أم أيمن له .: تكلم عن وفاة أمه ) 5س

 

 : عرف علم التوحيد لغة واصطالًحا ، وما موضوعه؟ وما فائدته ؟ وما غايته ؟  1س

 : من هم اائمة الذين أسسوا علم التوحيد ؟ وما هى أسماء علم التوحيد ؟ 2س

 العقائد الدينية ؟ : ما حكم معرفة 3س

 : ما هى مباحث علم التوحيد ؟ 4س

 : اذكر الحكم العقلى ، معرفا كم قسم ، وممثال لكم قسم . 5س
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 : ما معنى المفردام التالية : 1س

 مالقوا ربهم " –الخاشعين  –الكتاب  –" البر  

" ؟ وهم النسيان فى قوله تعالى ؟ تفهام فى قوله تعالى : "أتأمرون: ماذا يفيد االس 2س

 وتنسون أنفسكم " حقيقى أم جاء لغرل ؟ وضح ذلك .

 : تحدث عما يرشد إليه اآليام . 3س

 

 : ما معنى الكلمام اآلتية : 1س

 ومغفرة ( –قوم معروف  –واسع عليم  –وهللا يضاعف لمن يشاء  –) فى سبيم هللا 

 : اشرح اآليام شرًحا وافًيا . 2س

 : وضح الفرص بين المنَّ وااذى . 3س
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 ( ما المراد بالكلمام اآلتية : 1

 حج البيم ( –إيتاء الزكاة  –) إقام الصالة 

 " اكتب الحديث ........ .............( " بنى اإلسالم على خمس ( قام النبى )2

 ( ما هى أهم أركان اإلسالم ؟ مع بيان ما يرشد إليه الحدث ؟3

 

 ما يحب لنفسه ( –اخيه  –( ما معانى المفردام اآلتية ) ال يؤمن أحدكم 1

 بأسلوبك ؟ مع بيان ما يرشد إليه الحديث ؟ موجًزا( اشرح الحديث شرًحا 2

 ( ما الذى تعرفه عن راوى الحديث  أنس بن مالك بن النصر  ؟3

 

 ال تنفروا ( –بشروا  –) يسروا  : ( ما معنى الكلمام اآلتية1

 وما الذى نهى عنه ؟ ( ما الذى أمر النبى به فى هذا الحديث2

 ( اذكر ما يرشد إليه الحديث .3

 ( اشرح الحديث شرًحا وافًيا .4
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 )  ة  هللا  جالً سمًةم إذل امع مإذل لشت ى مإذل لقتيى (

( حسن الخلص فى أمر من أمور الدين ماا هاو ؟ وهام هاذا ( يعلمنا الرسوم الكريم )1

 قاصر عليه أم فى جميع جوانب الدين ؟اامر 

 ؟( من هو الصحابى الجليم جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام 2

 ( ماذا يفعم المرء المسلم عند مطالبة المدين بسداد دينه ؟ وماذا يفعم المدين ؟3

 ( ما هى آداب البائع ؟4

 ( ما هى آداب المشترى ؟5

 

   

 

 

 


