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 احلدود
 )أ(قسم 

 مأل الفراغات االتية ابإلجابة الصحيحةا. 1
 التعريف اجلناية
 الرمي ابلزان يف معرض الشتم والتعيَت 
  الردة
 أخذ مال الغَت خفية ظلما من حرز مثلو بشروط معينة 
 كل مادة سائلة مسكرة 
  البغاة
  الزان

 

 

 :تية اآل طمن الشرو   رروط الطع  للسارؽعُّت . 2
 العفة العلم ابلتحرًن العطل اإلسالم

كونو غَت أصل  ختياراال
 للمسروؽ

 بلوغ ادلسروؽ نصااب عدم ادللك للسارؽ

 

 

 فقه اجلناايت
 دوداحل .1

 القصاص .2

 الدية .3
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__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 

 : لعطوبة قع  األعضاء االتية السرقة أنواع. اذكر 3
Error!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اليد اليسرىا.
____________ 

 ب.اليد اليمنى
____________ 

 اليسرى ج.الرجل
____________ 

 د.الرجل اليمنى
____________ 
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 صل ما بُت الطسم )أ( و )ب( عن حدود اجلناايت االتية :. ٗ
 )ب(  )أ(

 مثانون جلدة  الزان للمحصن

 الرجم ابحلجارة الطذؼ
 أربعون جلدة السرقة

 الطتل والصلب اخلمر

 قع  اليد  احلرابة )الطتل وسلب األموال(

 
 : . إمأل الفراغات االتية ابلكلمات الصحيحة٘

 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 أقسام احلدود

 حد

احلرابة   
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 اإلجابة الصحيحة لعطوابت السرقة اآلتية : اكتب. 6
 السرقة العقوابت

 الرابعة قععت الرٍجل اليمٌت
  قععت الرٍجل اليسرى

  قععت اليد اليمٌت
  قععت اليد اليسرى

 
 .كتب الواجبات على احلاكم إذا صدر من رجل ما يستوجب الردةا .  ٚ
 
 
 

 يما بُت الطوسُت :. اخًت اإلجابة الصحيحة ف8

 مطسمة( ⁄صعالحا ىو عطوبة __________ ررعا حلق هللا. )مطدرة ا. احلدود ٔ

 الدبر( ⁄. الزان ىو وطء الرجل ادلرأة يف ________ بدون عطد ررعي. )الطبل ٕ

 مائة( ⁄. العطوبة للزاين غَت احملصن ىي ______ جلدة. )مثانُت ٖ

 رجال( ⁄عدول. )نساء . ثبوت الزان بشهادة أربعة ________ ٗ

 الرمي( ⁄. الطذؼ ىو ______ ابلزان. )الطول ٘

 أصل( ⁄. من رروط الطاذؼ كونو غَت _______ للمطذوؼ. )نسب ٙ



MIP AL-SYARIAH 2021  AKRAM JPNT 

5 

 

 ⁄. السرقة ىي أخذ مال الغَت ______ ظلما من حرز مثلو بشروط معينة. )خفية ٚ
 جهرة(

 رب ( ⁄. نصاب حد السرقة ىو _______ دينار. )نصف ٛ

 اآلكل( ⁄اخلمر إبقرار __________, )الشارب  . ثبوت رربٜ

 احلرابة( ⁄. قاط  العريق يعلق على أرابب ________ )السرقة ٓٔ

. عطوبة احملارب الذي سلب األموال فطط ىو _________ اليد والرجل من ٔٔ
 خالؼ. 

 قع ( ⁄)أخذ 

 لفعل. . الردة ىي _________ عن دين اإلسالم سواء كان ابلنية أو ابلطول أو ابٕٔ

 الرجوع( ⁄)الدخول 

 اليد( ⁄. حد الردة ىو الطتل بطع  __________ )الرقبة ٖٔ

 خرجوا( ⁄. البغاة ىم مجاعة من ادلسلمُت ________ على إمام ادلسلمُت. )دخلوا ٗٔ

 ⁄. إن أصر البغاة بعد ادلناظرة والنصح فالعطوبة الثالثة ىي ________ )الطتل ٘ٔ
 الطع (
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 : يح" للبياانت الصحيحة وكلمة "خعأ" للبياانت اخلاطئة فيما أييتاكتب كلمة "صح. 9

 )          (                  ا. تعريف الطصاص اصعالحا ىو معاقبة السارؽ مبثل فعلو.

 )          (                   طراؼ واجلروح.ىل ثالثة : الطتل واألإب. ينطسم الطصاص 

 )          (      فال يطدم رخص على الطتل. ج. مشروعية الطصاص حتفظ ادلال,

 )          (                   دا.و  د. ويسمى الطصاص قػ  

 )          (        طالؽ الرصاص.ن مثال الطتل العمد ىو الطتل إبو. م  

 )          (                  بيو.ه. ال يطتص االبن بطتل أ

 )          (                   يطتص احلر بطتل عبد. -

 )         (         إن مل يطم على اجلاين الطصاص فللحاكم أن يعزروه. -

 )         (      قامة الطصاص.ط من رروط الطصاص يف الطتل, يسن إرر ذا مل يتوافر إ -
 

 . اخًت اإلجابة الصحيحة فيما بُت الطوسُت :ٓٔ

  مطدرة( من قيل الشارع مًتوكة  \ ىو عطوبة غَت __________ )حمددةالتعزير _     

 لرأي احلاكم.       

 \الدليل للتعزير من احلديث : قال رسول هللا , ال جيلد فوؽ ______ )ستة  -
 عشر ( اال يف حد من حدود هللا.
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 احلبس ( \من عطوبة التعزير ىي التوبيخ والضرب و _________) الزجر  -

اجتهاده ( مبا يراه  \رادتو التعزير خاض  لتطدير الطاضي و _______ ) ا -
 متناسبا وضمن الشروط اخلاصة.

 حمرمة ( \من رروط عطوبة التعزير أن تكون العطوبة ________ ) مشروعة  -

 مخسون ( جلدة. \أدىن احلدود ىي _________ )اربعون  -

جيوز ( للحاكم أن يعفو عن التعزير اذا كانت اجلناية تتعلق  \_______ ) حيرم  -
 حبق هللا.

 جائز ( \التعزير ابدلال _________ ) واجب  حكم -

 الطتل ( \) احلدود ______ ن ال يبلغ حد أصل يف التعزير األ -

 \ذا كان السحر مما يكفر بو صاحبو ىي ______ ) اجللد إعطوبة الساحر  -
 الطتل (

 مرتد ( \ن سب النيب فهو ______ ) فاسق م   -
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 قسم ب

 اصعالحا.ذكر تعريف احلدود . أ

 . أقسام احلدودُّت ب. ٕ

 .ذكر تعريف الزان. اٖ

 .ل على حترًن الزانذكر الدلي. اٗ

 . عطوبة الزان. بُّت ٘

 . كيف ثبت الزان؟ٙ

 . ما ىو اإلحصان؟ٚ

 ؟. ما ىو الطذؼٛ

 .ذكر الدليل على حترًن الطذؼ. اٜ

 . عطوبة الطذؼ. بُّت ٓٔ

  الشروط للطاذؼ.. بُّت ٔٔ

 . اررح الشروط للمطذوؼ.ٕٔ

 ؟ة. ما ىي السرقٖٔ

 .ذكر الدليل على حترًن السرقة. اٗٔ

 . عطوبة السرقة. بُّت ٘ٔ

 ؟. ما ىو اخلمرٙٔ
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 .ذكر الدليل على حترًن ررب اخلمر. اٚٔ

 . عطوبة ررب اخلمر. بُّت ٛٔ

 . كيف يثبت ررب اخلمر؟ٜٔ

 ؟. ما ىي احلرابةٕٓ

 .ذكر الدليل على حترًن احلرابة. إٔ

 .عطوبة احلرابة . بُّت ٕٕ

 ؟ما ىي الردة .ٖٕ

 .كر الدليل على حترًن الردةذ . إٗ

 . عطوبة الردة. بُّت ٕ٘

 .ماذا يفعل احلاكم قبل قتل ادلرتد؟ٕٙ

 ؟ن ىم البغاة. م  ٕٚ

 .ذكر الدليل على حترًن البغاة. إٛ

 . عطوبة البغاة. بُّت ٜٕ

 . حكمة مشروعية احلدود. بُّت ٖٓ

 واحلدود؟ العالقة بُت الضرورايت اخلمس . بُّت ٖٔ

 كر عطوبة الزاين احملصن والزاين غَت احملصن؟. اذ ٕٖ

 . مىت ال يطام احلد على الطاذؼ؟ٖٖ
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 دلاذا حد الزان كان ارد احلدود؟. ٖٗ

 . مىت يطام حد الطذؼ على ادلسلم؟ٖ٘

 . اذكر حال الطاذؼ ال يطام عليو احلد.ٖٙ

 . دلاذا ررع حد السرقة؟ٖٚ

 . اذكر رروط قع  السارؽ.ٖٛ

 دة عطوبة ررب اخلمر؟زاي. ىل جيوز للحاكم ٜٖ

 . ما عطوبة احملاربُت للجرمية االتية؟ٓٗ

 ؟. دلاذا امج  العلماء على اابحة قتل البغاةٔٗ

 . اذكر الضرورايت اخلمسٕٗ

 

  .انقش العطوبة للمسائل اآلتية 

 .سرؽ سارؽ مال جَتانو دلّرة اثنية. ٔ

 .قذؼ رجل امرأتو ابلزان ومل أيت أبربعة رهداء. ٕ

 ة ادلاّرين يف العريق وسرقوا أمواذلم. .أرىبت مجاعٖ

 .زىن رجل مسلم حمصن ابمرأة كافرة غَت حمصنة. ٗ

 .سرقت امرأة بصلة وبيضة من السوؽ. ٘

 أمام صليب يف الكنيسة ومل يسجد. .رك  رجلٙ



MIP AL-SYARIAH 2021  AKRAM JPNT 

11 

 

 القصاص والدية

 )أ(قسم 

 ذكر أقسام الطصاص فيما يلي :ا. 1
 
 
 
 

 أقسام الطصاص
 
 

 

 

 الفراغات اآلتية ابلكلمات الصحيحة: .امأل2
 ربو العمد اخلعاء الطصاص صغَتة يتعمد الدية

 

 اجملٍت عليو بوسيلة قاتلة عادة. . الطتل العمد ىو أن ____________ اجلاين قتلٔ

ٍت عليو بوسيلة غَت . الطتل __________ ىو أن يطصد اجلاين اإلعتداء على اجملٕ

 قاتلة عادة.
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على اجملٍت عليو لكن  _____ أن ال يطصد الطتل وال اإلعتداء. الطتل ______ٖ

 مات بسببو.

 بة الطتل العمد ىي ____________.. عطو ٗ

 . عطوبة الطتل ربو العمد ىي ____________.٘
 

( لإلجابة اخلاطئة عن رروط X( لإلجابة الصحيحة وعالمة )ض  عالمة ). 3
 الطصاص يف الطتل.

  نو مكلفاأن يكون اجلاين ادلطتص م ٔ
  أن يكون ادلطتول كافر حريب ٕ
  أن يكون اجلاين أصال للمطتول ٖ
  أن ال يكون ادلطتول أنطص من الطاتل ٗ
  أن يكون اجلاين صيب ٘
 
 امأل الفراغات اآلتية ابإلجابة الصحيحة عن الدية :. 4

 دية الطتل العمد
 ن خلفةمائة من اإلبل : ثالثون حطة وثالثون جذعة وأربعو  الدية
  احلكم
 الدية معجلة الوقت
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 دية الطتل ربو العمد
 مائة من اإلبل : ثالثون حطة وثالثون جذعة وأربعون خلفة الدية
 الدية واجبة على عاقلة الطاتل احلكم
  الوقت

 
 دية الطتل اخلعأ

  الدية
 الدية واجبة على عاقلة الطاتل احلكم
 الدية موزعة على ثالث سنوات الوقت

 

 دفعو يف اجلناايت االتية :. اذكر عدد اإلبل الواجب ٘
 عدد اإلبل اجلناية

  قع  اليد اليسرى
  قع  السبابة اليمٌت

  قع  الرجلُت
  قل  العُت

  قع  جفن واحد
  قع  الشفة العليا
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 (ب)قسم 

 ذكر تعريف الطصاص لغة وإصعالحا. أ

  أقسام الطصاص. بُّت ٕ

 الطصاص يف الطتل أقسام عطوبة . بُّت ٖ

 الطصاص يف الطتل  رروط. بُّت ٗ

 . ماذا يفعل احلاكم إذا مل يتوافر رروط الطصاص يف الطتل؟ ٘
 . ما ىي الدية ؟ٙ

 ذكر رروط إلقامة الطصاص يف األطراؼ واألعضاء. اٚ

 . ما ىي الدية لطع  العضو ما كان واحد من جنسو ؟ٛ

 جنسو ؟ . ما ىي الدية لطع  العضو ما كان اثنان منٜ

 . كيف يثبت الطصاص يف اجلروح ؟ٓٔ

  حكمة مشروعية الطصاص والدية .. بُّت ٔٔ

  السبب يف مشروعية الطصاص.. بُّت ٕٔ

 للطصاص؟خر . ما اسم اآلٖٔ
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 يف ادلسائل اآلتية : الدية وأ القصاصالصحيحة بُت  خًت اإلجابةا

 الرقم املسئلة القصاص الدية

 ٔ رجل قتل صبيا متعمدا  

 ٕ قتل امو متعمدا ابلعصا ولد  

 ٖ ذمي ضرب مسلما فطتلو  

 ٗ رجل قتل ابنو متعمدا ابلسكُت  

 ٘ مسلم حعم ذمية ابحلجر فطتلها  
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 التعزير

 قسم )أ(

 . ما ىي الطضااي للتعزير ابلطتل سياسة؟ اْكُتْب رقمها يف الطائمات اآلتية:ٔ
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 ير العطوبة :كتب الطيود للطاضي لتطد. ا 2
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 لإلجابة اخلاطئة عن التعزير)×( ( لإلجابة الصحيحة وعالمة /  ض  عالمة ). 3

 . التعزير ىو عطوبة غَت حمددة من قبل الشارع مًتوكة لرأي احلاكم )         (ٔ

 )        (   . من أنواع التعزير الطع .ٕ

يت احلد فيها والكفارة على حسب . أمج  العلماء على مشروعية التعزير يف كل معصية الٖ
 ما يراه احلاكم او الطاضي.  )          (

 . عطوبة التعزير ال حصر فيها مما يفيد الردع والزجر. )           (ٗ

 . التعزير خاض  لتطدير االمام  واجتهاده. )        (٘

 . من عطوبة التعزير ىي السحر واالحراؽ. )        (ٙ

 أربعون جلدة. )        (. أدىن احلدود ىي ٚ

 . ال جيوز للحاكم أن يعفو عن التعزير اذا كانت اجلناية تتعلق حبق هللا. )        (ٛ

 . حكم التعزير ابدلال واجب. )         (ٜ

 . جواز الطتل تعزيرا يف قضااي مهمة ليس ذلا حدود. )         (ٓٔ
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 (ب)قسم 

 اصعالحا.ذكر تعريف التعزير ا. 1

 ؟ دليل التعزيربُّت . ٕ

 .ذكر أمثلة عطوبة التعزيرا. ٖ

 . مىت جيوز للحاكم أن يعفو عن التعزير؟ٗ

 من جنس اجللد؟ . كم أقصى التعزير إذا كان٘

 .ما حكم التعزير ابدلال؟ٙ

 . دلاذا عطوبة من سب النيب ىي الطتل؟ٚ

  حكمة مشروعية التعزير.. بُّت ٛ
 

  السبب م  بيان البطالنأو  لصحةا احلكم للمسائل اآلتية من حيث بُّت. 

 جلدة بسبب سب رئيس الدولة ٓٛاين د اجللّ  جُ -ٔ

 هنار رمضان بدون عذربس ادلفعر يف حُ -ٕ

 عدم إنفاقو على الزوجة عشر ضرابتضرب الزوج ل-ٖ

 شتم النيب يف اجلريدة عن التعزيرإعفاء احلاكم من ي-ٗ

 ل العسكر الذي يعمل لصاحل العدوتْ قػ  -٘


