
أسئلخ الوساجعخ(ٔفقه انًىاسٌس )

 ظهم )اخراس( اإلجاتح انصحٍحح يًا ٌهً:

سؤوط )انجذ واألخ انشقٍق واألخد انشقٍقح(:فعذد سأساً وانزكش ٌُعرثش سأسٍٍ، األَصى فً اإلسز ذُعرثش (1)

ثالثخ.         )أ( 

أزثعخ.           )ة( 

خوسخ. )ج( 

سزخ. )د( 

أخد ألب(، فعذد سؤوط وسشره هى: ٕياخ )هاشى( عٍ )جّذ، و  (2)

اثٌبى.  )أ( 

ثالثخ.         )ة( 

أزثعخ. )ج( 

خوسخ. )د( 

( عٍ )جّذ، و  (3) ًّ إخىج أشقاء ركىس(، فعذد سؤوط وسشره هى: ٗياخ )قص

أزثعخ.    )أ( 

سزخ.         )ة( 

ثوبًٍخ.          )ج( 

عشسح. )د( 

ٌّ َصٍة   (4) يٍ اإلسز هى: (انجذّ )ياذد )خذٌجح( عٍ صوض، وجّذ، واتٍ، وإ

السدس.    )أ( 

الٌصف.           )ة( 

هى عصجخ.           )ج( 

ال ٌسس شٍئبً. )د( 

سحًه هللا ذعانى:-وأتً حٍُفح-سضً هللا عُه-)انجّذ انصحٍح( يع )اإلخىج( فً قىل أتً تكش  (5)

ت اإلخىح جوٍعبً. ٌحج)أ( 

.      اإلخىح هٌحجج)ة( 

له السدس فقط.         )ج( 

ٌقبسوهن كىاحد هٌهن.)د( 

فً حانح )انجّذ( يع )اإلخىج(، تىجىد )صاحة فشض(، ٌفشض نهجّذ:  -سضً هللا عُه-قال صٌذ تٍ شاتد  (6)

.2/3 )أ( 

.1/3 )ة( 

.3/3 )ج( 

.6/3 )د( 

( وحصره يعها )تانًقاسًح(:0ٓٓٓياخ سجم عٍ )جّذ صحٍح( و)أخد شقٍقح(، وذشك )  (7)

آالف.      1 )أ( 

آالف.      3 )ة( 

آالف.      5 )ج( 

آالف. 6 )د( 

يع اإلخىج(: )أصحاب انفشوض( انًًكٍ اجرًاعهى فً يسأنح )انجذّ   (8)

الزوج.         )أ( 

األم.     )ة( 

الجٌذ.    )ج( 



أسئلخ الوساجعخ(ٔفقه انًىاسٌس )

كّل َهي ُذِكس. )د( 

ٌْ كاٌ سجم ٌىسز كالنح  (9) :هُا ونه أخ أو أخد(. انًقصىد تـ)األخ واألخد( أو ايشأج فً قىنه ذعانى: )وإ

اإلخىح ألم.       )أ( 

اإلخىح ألة.          )ة( 

اإلخىح األشقبء. )ج( 

كّل َهي ُذِكس. )د( 

ٌُحَجة )اإلخىج ألو( عٍ اإلسز، عُذ وجىد:  (10)

األة.   )أ( 

الجّد.  )ة( 

االثي.       )ج( 

كّل َهي ُذِكس. )د( 

يٍشاز )اإلخىج ألو( عٍ يٍشاز )اإلخىج األشقاء( فً أَهى:ٌخرهف   (11)

اإلخىح ألم( ٌسثىى ثبلفسض، ال ثبلزعصٍت.) )أ( 

إلخىح ألم( الركس واألًثى ٌسثىى ثبلزسبوي.)ا )ة( 

)اإلخىح ألم( ال رحججهن الىاسطخ، وهً األم. )ج( 

كّل َهي ُذِكس. )د( 

(:َصٍة )انضوجح( يع وجىد )ونذ انضوض  (12)

.8/3 )أ( 

.3/3 )ة( 

.6/3 )ج( 

.1/3 )د( 

)انضوجح( فً انًٍشاز:  (13)

ال رَحِجت أحداً. )أ( 

ال رُحَجت حجت حسهبى. )ة( 

للزوجبد الوزعدداد ًصٍت الزوجخ الىاحدح. )ج( 

كّل َهب ُذِكس. )د( 

( )انصهّس( يٍ انًٍشاز عُذ:  (14) ذسرحق )األوُّ

الىازس. عدم وجىد الفسع )أ( 

عدم وجىد اثٌٍي أو أكثس هي اإلخىح. )ة( 

عدم كىى )الوسألخ عَوسٌّخ غّساوٌخ(. )ج( 

كّل َهب ُذِكس. )د( 

)انجذج انصحٍحح( راخ )انقشاترٍٍ(، إرا نى ٌكٍ دوَها )أو(:  (15)

لهب السدس فقط.   -آ )أ( 

لهب السُدسبى.  )ة( 

ٌصف.         لهب ال )ج( 

هحجىثخ، فال رسس شٍئبً. )د( 

جّذاخ، و)انجذج( انرً ذشز هً: ٖعٍ أب، و  (ِكُاَح)ياخ   (16)

أم أة.      )أ( 

أم أم.  )ة( 

أم أم األم.  )ج( 

كّل َهي ُذِكس. )د( 
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ة(:َصٍة )انثُد( انىاحذج عُذ اَفشادها عٍ   (17) )انًعصِّ

.8/3 )أ( 

.3/3 )ة( 

.2/3 )ج( 

..6/3 )د( 

انصحاتً( انزي َضند فً اتُرٍه )آٌح انًىاسٌس( انرً تٍُّد َصٍة )انثُرٍٍ( هى:)  (18)

زضً هللا عٌه.-سعد ثي السثٍع )أ( 

زضً هللا عٌه.-هعبذسعد ثي  )ة( 

زضً هللا عٌه.-عجبدحسعد ثي  )ج( 

زضً هللا عٌه.-خٍثوخسعد ثي  )د( 

ة(:  (19) َصٍة )االشُرٍٍ( يٍ )تُاخ االتٍ( عُذ عذو وجىد )انًعصِّ

.1/2 )أ( 

.1/3 )ة( 

.2/3 )ج( 

. 6/3 )د( 

ياخ )ُيَضش( عٍ: صوجح، وأب، وأو، وتُد اتٍ، وَصٍة )تُد االتٍ( هى:  (20)

.8/3 )أ( 

.3/3 )ة( 

.2/3 )ج( 

.1/3 )د( 


