
ا - أجب  ً  : عن األسئلة اآلتية -  باهللا مستعين

 

 ؟إزالة نجس أو ما في معناها" أي مصطلح مما يأتي يراد بهذا التعريف "رفع حدث أو -١
 .الغسل -د          . الوضوء  -ج          .  االستنجاء -ب     .    الطهارة - أ

  ؟أي قسم من أقسام المياه مقصود بقولنا: "هو الماء الباقي على أصل خلقته" -٢
 .الماء المتنجس -د      . المستعملالماء  -جالماء الطاهر.      -ب   . الماء الطهور - أ

  أي سؤر مما يأتي اتفق الفقهاء على طهارته؟ -٣
سـؤر   -د   .سؤر الكلب والخنزيـر  -ج  .سؤر ما ال يؤكل لحمه -ب  .سؤر اآلدمي - أ

 .الهرة
 أحد الخيارات اآلتية من شروط صحة الوضوء، فما هو؟ -٤

القـدرة علـى    -د    . عـدم الحائـل   -ج    . دخول وقت الصالة -ب  البلوغ.      - أ
  .الوضوء

 ؟اتفق عامة أهل العلم على أن المسح على الخف جائز، فما كيفيته -٥
   .يسمح أسفلهأن  -ب                    . يسمح أعالهأن  - أ

 .أن يمسح أعاله ويغسل أسفله -د           .  أن يمسح أعاله وأسفله -ج
 المسجد وجواز عبوره؟بم استدل الشافعية والحنابلة على تحريم مكث الجنب في  -٦

 .قول اهللا تعالى: "وال جنبا إال عابري سبيل" -أ 
 ".وِإن كُنْتُم جنُبا فَاطَّهرواقول اهللا تعالى: " - ب 
 .: "سدوا األبواب فإني ال أحلها لجنب وال لحائض"قول النبي   -ج 
  كل ما سبق. - د 

: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل -رضي اهللا عنها–عالم دلَّ قول ُأمنا عائشة  -٧
 إال نساؤه"؟. النبي 

 
          

  منوذج اسرتشادي  ســـــوھــــاج  جامعة:
  م)٢٠٢٠م/٢٠١٩(

  العبادات والمعامالت  :المقرر اسم
  أ د/ب 416  :المقرر كود  اآلداب  كلیة:
  م٢٠٢٠  :االمتحان تاریخ  الدراسات اإلسالمیة  قسم:
  -  :االمتحان درجة  التربیة  المقرر: كلیة

  -  :المحدد الوقت  عربي أساسي الرابعة  الفرقة:
  آمال محمود عوضأ.د.   أستاذ المقرر:  قدیمة وجدیدة  الئحة:

  د. محمود فراج السید



 جواز تغسيل المرأة لزوجها. -ب        .      جواز تغسيل الرجل لزوجته - أ
 .جواز تغسيل النساء للرجال عامة -د جواز تغسيل الرجال للنساء عامة.       -ج

 أي مما يأتي ليس من فرائض الصالة؟ -٨
 -الركـوع.          د  -ج        .تكبيـرات االنتقـال  -ب        تكبيرة اإلحـرام.    - أ

  .السجود
 ما حكم صالة العيدين عند جمهور الفقهاء؟ -٩

  .مباحة -د       .  سنة مؤكدة -ج        .   واجبة -ب        .  فريضة - أ
 ما حكم صوم يوم الجمعة منفردا عند جمهور الفقهاء؟ - ١٠

  .مكروه -د            .  محرم -ج      .    مندوب -ب     .   مستحب -أ 



  .الوضوء أو الغسل بماء البحار واألنهار؛ لعدم علمنا بطهارتهاال يجوز  - ١
 يجوز الوضوء بالماء النجس عند الضرورة. - ٢
: "أن أعرابيا بـال فـي ناحيـة    لك استدل القائلون بنجاسة ميتة اآلدمي بحديث أنس بن ما - ٣

 بذنوب من ماء فأهريق عليه". المسجد فأمر النبي 
 من سنن الوضوء: مسح الرأس. - ٤
 يدخل وقت الظهر عقب زوال الشمس.      - ٥
 .  اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بالدم والقيء، والراجح أنهما ينقضان الوضوء مطلقًا - ٦
اهللا تعالى: "إن الصالة كانت على المـؤمنين كتابـا    ال تجب الصالة إال إذا دخل وقتها؛ لقول - ٧

 موقوتًا".
 أجمع الفقهاء على أن لمس المرأة ينقض الوضوء؛ لقول اهللا تعالى: "أو المستم النساء".   - ٨
    ."ن: "ليغسل موتاكم المأمونو غسل الميت من األغسال المسنونة؛ لقول النبي  - ٩

 ؛ يبطلهما.       األكل والشرب عمدا أثناء الصالة أو الصيام -١٠

  لكم بالتوفيق والسداد دعاؤنا
 
    


