
MIP AL-SYARIAH 2021  AKRAM JPNT 

1 

 

 

 

 

 

 الدرس العاشر: الطالق

( أقسم )     

 11ىل إ 1السؤال 
 اخرت اإلجابة الصحيحة فيما بٌن القوسٌن.

 .1  الطالق يقع بلفظ صريح أو كناية مع النية         

 ىذه العباراة تتحدث عن ____ يف الطالق.                    )نية, الصيغة, القصد( 

.2 ) الصيغة, العقد , القصد (                  . _______كل ىذه ىي أركان الطالق، إال  

.3 من أركان الطالق ىو "احملل"، ادلراد ابحملل  ______.          ) الويل , الزوجة , الزوج (   

حكم الطالق_____ إذا كان احلال بٌن الزوجٌن مستقيما، فيطلق بال سبب مقبول شرعا، 
 )مندوب, مكروه , واجب (                                 أو كان بسبب بسيطا.           

4.  

 أنواع الطالق حبسب ___ وحبسب إمكانية  الرجوع وعدمو.
 ) زمانو , السين , البدعي(                                                                    

5.  

.6 ذلك فهو مباح بغيض." " إذا وجد للطالق سبب مقبل شرعا ومع              

 )ما حكم الطالق يف احلال السبابق؟                                ) مباح / حرام / واجب 

   )ثالثة / أربعة / مخسة (                             أركان الطالق ينقسم إىل ______. 
   

 

7.  

 فقو ادلناكحات

 . اآلاثر ادلرتتبة من انفصال الزوجني4     الطالق.1

 . تعدد الزوجات5     الفسخ.2

 اخللع.3
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ض و نفاس أويف طهر جامعها فيو الطالق _____ ىو الطالق الزوجة ادلدخول هبا يف احلي
 ومل يتبٌن محلها.                                                  ) السىن / البدعى / الرجعى(

8.  

.9 حكمة دلشروعية الطالق ىو لصالح الزوجٌن يف ادلستقبل.       ) خطاء / صحيح / جواز (  

.10     ثنان / ثالثة /  أربعة(ا)ىل ____.   أنواع الطالق حبسب إمكانية الرجوع وعدمو ينقسم إ  

 

15ىل إ 11السؤال   

بياانت اخلاطئة فيما أييت:ل" لخطأ " للبياانت الصحيحة وكلمة " صحيح اكتب كلمة "  

.11 .زوجة ادلدخول هبا طاىرة من احليضن تكون الأالطالق البدعي ىو    

.12 .ملحكم الطالق مباح يف طهر جامعها فيو قبل بيان احل   

.13 ادلطلق ىو الشخص الذي يتكلم بكلمة الطالق.   

.14 .ثالث طلقات ىي البائن الكربى   

.15 .احملل ىو الزوج   

    

21ىل إ 16السؤال   

 اكتب اإلجابو الصحيحة يف الفرغات ادلعدة.

 

 

 

 رقم البيان احلكم

 .16 يف طهر جامعها فيو قبل بيان احلمل 

 .17 ة عفيفة أو خيافا أو أحدمها أن ال يقيما حدود هللا  ال تكون ادلرأ 

 .18 احلال بٌن الزوجٌن مستقيما 

 .19 يف حالة اإليالء إذا مضت مدة اإليالء 

 .20 إذا وجد للطالق سبب مقبول شرعا 

 حرام مكروه مندوب واجب مباح 
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 قسم ) ب (
  .أجب عن األسئلة مجيعها

 .1 ف الطالق لغة وشرعا؟عر   درجات 3

 .2 .احلديث على مشروعية الطالق وأن القرآن اذكر الدليل م درجتان

 .3 كم الطالق يف اإلسالم؟من ح  أربعة اذكر  درجات 4

 .4 مىت يكون الطالق واجبا. درجتان
 .5 من أركان الطالق. أربعةىات  درجات 4

 .6 كم الطالق الذي مل يستوف أركانو؟ما ح   درجتان

 درجات 4
بائن  بينونة صغرى، والطالق البائن قارن بٌن الطالق الرجعي، والطالق ال

 بينونة كربى؟
7. 

 .8  الفرق بٌن الطالق السين والطالق البدعي؟بٌن   درجتان

 .9 اقرتح الطريقة ادلناسبة لإلبتعاد عن الوقوع يف الطالق البدعي؟ درجات 4

 .10 الطالق يف اإلسالم. مشروعية لىكمتٌن عكتب ح  ا  درجات 4
 .11 مع التعليل : ادلسائل اتآتية بٌن   

  ا( تزوجت ادلرأة برجل آخر وىي يف عدة زوجها األول.   درجتان

  ب( إذا قال الزوج لزوجتو : إن شاء هللا فأنت طالق. درجتان

 درجتان
 ج(  طلق الزوج زوجتو احلرة من نكاح صحيح ثالث طلقات، 

 مث راجعها بعقد جديد.     
 

  .ٌن وعاجز احلكمان بإلصالح بينهماد( اشتد  الش قاق بٌن الزوج درجتان

  .ه( الطالق بال سبب على زوجة عفيفة درجتان
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 الفسخشر: احلادي عالدرس 

( أ قسم )   

5ىل إ 1السؤال   

 اخرت اإلجابة الصحيحة.

 إذا وجدت العيوب يف زوج، ______ للزوجة أن ترفع األمر إىل القاضي يف فسخ النكاح. 
 ) جيوز/ مكروه/ حرام(                                                                          

(1)  

(2) )األيدز/ الرتقاء/ الردة(               الفسخ بسبب العيوب ادلشرتكة بٌن الزوجٌن _____ ىو  

 أنواع الفسخ ثالثة، وىي الفسخ بسب العيوب _____ والزوج ، والزوجة.

 )برص/ رتقاء/ ادلشرتكة(                                                                         

(3)  

)جمبوب/ رتفاء/ قرانء(                                                                        .         إال _________  عيوب الزوجة ادلؤدية إىل الفسخ (4)  

(5) )واجب/ مكروه/ جواز(          اإلسالم.                يف  __________حكم الفسخ   

 

 

 14ىل إ 6السؤال 
 لبياانت اخلاطئة فيما أييت:ل"  خطأ" للبياانت الصحيحة وكلمة " صحيحاكتب كلمة " 

 
  و التمزيق.أالفسخ لغة ىو النقص  .6
  الفسخ ال حيتاج إىل الرفع ابلقاضي. .7
  .َتي الر جل مع بقاء ذكرهاخلصاء ىو انتزاع خصي .8
  جيوز الفسخ بسبب وجود الس كينة يف أحد زوجٌن. .9

  الفسخ بسبب العيوب يف الز وجة منها رتقاء وقرانء. .10
  رتقاء وقرانء مها من الفسخ بسبب العيوب يف الزوج.    .11
   الفسخ نوع من صيانة احلقوق الزوجية بسبب العيوب ادلؤدية إىل الفسخ.  .12
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الفسخ ىو نقض للعقد وحل بٌن الزوجٌن لوجود سبب أو عيب يوجب  .13
 ذلك.

 

14. 
 ن، وبرص، والردة، وأيدز، سفلسالفسخ بسبب العيوب ادلشرتكة ىو جنو 

 وجذام.
 

  

 21ىل إ 15السؤال 
 غات ادلعدة.االصحيحة يف الفر  ةاكتب اإلجاب

 

 

 

 

 رقم البيان وبالعي

 .15 راجلب، مقطوع الذك 

 .16 انتزاع خصيَت الرجل مع بقاء ذكره 

 .17 العنة، عدم القدرة على معاشرة الزوجة 

 .18 بياض شديد يظهر يف اجللد على شكل بقاع. 

 .19 الرتق، الفرج مسدودبغدة من احلم حبيث تتعذر معها اجلماع. 

 .20 القرن، عظم يربز يشبو فرن الشاة يف الفرج حبيث متنع دخول الذكر 
 .21 داء حيمر منو اجللده مث يسود ويسفد ويننت، فيسفد مزاج األعضاء وىيئاهتا. 

 

 

 

 

 اخلصاء
 جمبوب

 عنٌن
 جذام

 برص
 رتقاء

 قرانء
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24ىل إ 22السؤال   

غات ادلعدة.االصحيحة يف الفر  ةاكتب اإلجاب  

 

 

 

 

 

 

 

28ىل إ 25السؤال   

ذكر أسباب الفسخ من عيوب الزوج.، اتيةتآااستنادا إىل اخلريطة القفاعة   

 

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم أنواع الفسخ مثلو
.22 الفسخ بسبب العيوب ادلشرتكة   

.23 الفسخ بسبب العيوب يف الزوجة   

الزوج الفسخ بسبب العيوب يف   24.  
 خصأ

 جنون

 قرانء

 أسباب الفسخ

25 

27 

28 26 
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(25)  

الفسخ بسبب العيوب 

 يف الزوج

(26)  

(27)  

(28)  

 

31اىل  29السؤال   

ة.دلناسبامأل الفراغات ابإلجابة ا  

 

(29) ب العيوب الفسخ بسب 

(30) يف الزوجة  

 

 قسم ) ب (

مجيعهاأجب عن األسئلة   

.1 شرعا؟ما ىو تعريف الفسخ  درجتان  

.2 حكم الفسخ؟ بٌن   درجتان     

.3 اذكر دليال من السنة على مشروعية الفسخ؟ درجتان     
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.4 كم أنواع الفسخ؟ واذكرىا؟ درجات 4   

.5 ضي؟ ودلاذا؟ىل الفسخ حيتاج إىل الرفع ابلقا درجات 4   

.6  :من أنواع الفسخمثاال  اذكر    

بسبب العيوب ادلشرتكة -               درجتان       

  بسبب العيوب يف الزوجة -             درجتان   

  درجتان   
  

بسبب العيوب يف الزوج             -               

 

مع بيان علتو:ابلصورة اتآتية، انقش عن حكم الفسخ استناد   

 

7.  
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 اخللعالدرس الثاين عشر: 

 ( أقسم ) 
 .مجيعها أجب عن األسئلة

 9 ىلإ 1السؤال 
 امالء الفرغات اتآتية ابإلجابة الصحيحة ابستخدام الكلمات الَت بٌن القوسٌن:

 )مكلفا/ عاقال/ دملوكا(  شروط الزوج ىو أن يكون الزوج _____، وابلغا، وخمتارا.  (1)
 

(2) 
 _____ وىو البدل الذي يلتزم بو ادلختلع.               )احملل/ ادلختلع/العوض(__
 

                              اخللع ىو ____ بٌن الزوجٌن بعوض مقصود راجع جلهة الزوج بلفظ طالق أوخلع.                                                         (3)
 )فرقة/نقض/حل(                                                                      

(4) 
 من بدل اخللع النقد والعٌن وادلنفعة و _________. )الفضة/السيارة/إسقاط احلق(.

 

 حكم اخللع _________ يف حالة عدم الوفاق والشقاق.   )واجب/مكروه/جائز(. (5)
 

 )جائز/ حرام / مكروه(                     _____ اخللع يف الشريعة اإلسالمية __ (6)
 

 جيوز أن خيالع الرجل زوجتو يف ______ والطهر الذي جامعها فيو، مادامت رشيدة. (7)
 ) ادلرض / الصحة / احليض (                                                           

 ______ أو الدراىم.بدل اخللع ديكن أن يكون نقدا مثل الذىب، (8)
 ) السيارة، /  الفضة، / الدراىم(                                                         

 أركان اخللع مخسة وىي الزوج وادلختلع __________ والصيغة. (9)
 ) احملل والعوض / احملل والزوجة / العوض ولفظ اخللع(                                  
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 15اىل  11السؤال 
 " لبياانت اخلاطئة فيما أييت:خطأ " للبياانت الصحيحة وكلمة " صحيحاكتب كلمة " 

 

  يصح اخللع من صيب وجمنون و مكره. .10

إذا خالع سفبو )حمجور عليو بسفو( روجتو كأن قال: خلعتك على ألف  .11
 فقبلت الزوجة أبلف رينجيت، صح الطالق.    رينجيت

 

12. 
خالع الزوج زوجتو كأن قال: بعتك نفسك على ألف رينجيت، فقبلت  إذا

 الزوجة اشرتيت، صح الطالق.
 

  ولو خالع الزوج الزوجتو خبمر كعوض، يرجع اخللع دبهر مثل.  .13
  جيوز للزوجٌن التوكيل يف اخللع، تآنو عقد معاوضة كالبيع. .14
  .الزوج  المرأة أخرى يف جلع روجتوال توكيل  .15
   

 

 17اىل  16السؤال 
 

 
 

  

 

 

 

 

 بدل اخللع

 العني
 

قدنال  

 Y كالدراىم، الذىب و الفضة

X إسقاط احلق 

أن ترضع ولده وربضنو أو يسكن دارىا سنة 
 مثال

نفقة ولده الصغًن  كأن تعفيو عن
 ونوتتحملها ع
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 ".  Y" و "   Xالسابقة، ما " الرسم البياين استنادا إىل 

(16) X : _______________________ 
(17) Y : _______________________ 

 

 

 
  أن يكون الزوج عاقال، ابلغ، خمتارا 18
  اخللع جائز يف حالة عدم الوفاق والشقاق 19
  أن ال يكون بٌن اإلجياب والقبول كالم أجنيب  كثًن 20
  ف يف ادلال، مكل ف غًن حمجور عليو لسفو أو مرضأن يكون مطل ق الت صر  21

 
 25اىل  22السؤال 

 

 ٌن من اجلدول اتآيت:وفق بٌن القائمت
 القائمة ب  القائمة أ الرقم
 كالدراىم، الذىب و الفضة a  إسقاط احلق 22

 أن ترضع ولده وربضنو أو يسكن دارىا سنة مثال b  العٌن 23
 كأن تعفيو عن  نفقة ولده الصغًن وتتحملها عنو c  النقد 24
 ىم وحنوىاالذ ىب والفضة والدرا d  ادلنفعة 25

 21اىل  18السؤال 
 امالء الفرغات اتآتية ابإلجابة الصحيحة ادلدة:

 

 الزوج احلق العوض النقد
 ادلختلع حكم اخللع ادلرأة الصيغة
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31اىل  26السؤال   

 استنادا إىل اخلريطة القفاعة اتآتية، اذكر أركان اخللع.
 

 
 

 

 قسم ) ب(

 مجيعهاأجب عن األسئلة 

 درجات 3 اذكر تعريف اخللع لغة وشرعا. (1)
 درجتان .ية اخللعاذكر الدليل من القرآن على مشروع (2)
 درجتان كم اخللع؟ح   بٌن   (3)
 درجات 5 أركان اخللع مخسة. اذكرىا؟ (4)
  شروط اخللع اتآتية :بٌن   (5)

 العوض - احملل - الزوج           
 درجات 6

 

لعأركان اخل  

 

26.  
27.  
28.  
29.  
30.  

27 

26 

أركان  29
لعاخل  28 

31 
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 ىات مثاال واحدا لكل بدل اخللع التالية : (6)

 ادلنفعة  - العٌن  - النقد        
 درجات 3

 طالحات ألركان اخللع اتآتية:ىات ادلص (7)
 درجات 3

 العوض -احملل   -ادلختلع          
  احلكم مع التعليل فيما أييت:بٌن   (8)

 ا. اخللع من صيب  وجمنون ومكره.  درجات 4
 ب. الزوجان الت وكيل يف اخللع.
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 اآلاثر ادلرتتبة من انفصال الزوجنيالدرس الثالث عشر: 
 ()أقسم 

Aحلضانة: ا 

 أجب عن األسئلة مجيعها

 
 

 12إىل السؤال  9السؤال 
 ابة الصحيحة ادلعدة:امأل الفراغات اتآتية ابإلج

 

 

 من شروط احلضانة ىي اخللو من __________ الدائمة وادلؤثرة .9
  .___________ األم أحق من األب حبضانة األوالد دون سن .10
  .احلضانة ىي ___________ من ال يستقل أبموره وتربيتو دبا يصلحو .11
 _________ ب و األخت من األم وترتيب ادلستحقٌن ابحلضانة  ىو األخت من األ .12

8ىل إ 1السؤال   

 رتب ادلستحقٌن ابحلضانة  األتية:
دلستحقنيا ترتيبها  الرقم 

.1 اخلالة   

.2 األب   

.3 األخت الشقيقة   

.4 أم الطفل   

.5 أم األب    

.7 األخت من األب   

.8 العمة       

 األمراض حفظ التمييز اخلالة
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 قسم )ب(
 أجب عن األسئلة مجيعها

 

 

 

 

 

 

 

 17ىل إ 13السؤال 
 جدول اتآيت عن شروط احلضانة. 

 الرقم البيان شروط احلضانة
.13 الحضانة للكافر.   

.ادلقيم يف بلد الطفل   14.  

.15 أن يكون دملوكا للزوجة.   

.16 أن ال يكون احلاضن فاسق.   

جمنونة. الحضانة لصغًن وال جملنون أو   17.  

 درجات 3 ما ادلراد ابحلضانة لغة وشرعا. (1)
 درجتان اذكر الدليل من القرآن أو السنة على مشروعية احلضانة  (2)
 درجتان دلاذا تقدمي األم يف احلضانة على األب ؟ (3)
 درجتان ن ىو األحق األوالد دون سن  التمييز؟مي  (4)
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الرجعة:  B 

 ( أ )سم ق

 

 

  

 

 

 

25اىل  22لسؤال ا  

 

Z        W 

Y       X 
 

 استنادا إىل اخلريطة القفاعة السابقة:
 ____ :______________ Z (24)  ______________ :W (22)  

 __________________ : Y (25)   ______________ : X (23)  
 

18السؤال   

y" فيما أييت:  و "   "x ". ما ىو ركن 18  

 21ىل إ 19السؤال 
غات اتآتية ابإلجابة الصحيحة ابستخدام الكلمات الَت بٌن القوسٌن:اامالء الفر   

(19) _____ ادلرأة إىل النكاح من طالق غرب ابئن يف العدة على وجو خمصوص.  ) رد  / رجع(  

ع ىو ________ أي الزوج سبق أو وكيلو.                    ) ادلختلع / ادلطلق (ادلرذب  (20)  

(21) الصيغة ىو _______ الر جعة من قبل الز وج أو وكيلو               ) لفظ / حمل(  

ركان  الرجعةأ  

 الصيغة
y 

x 

 

 

 شروط ادلرجتع
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 قسم ) ب(

 مجيعهاأجب عن األسئلة 

 درجات 3 أركان الرجعة ثالثة. اذكرىا؟ (1)
 درجات 4   شروط  ادلرذبع.بٌن   (2)
 درجات 4  ىات مثاال واحدا للصيغة الرجعة .)صريح وكناية(  (3)
 درجتان ن ىو احملل؟ن ىو ادلطلق؟ ومي مي  (4)
   فيما يلَت مع التعليل:ٌن  ع (5)

 درجتان راجعتك ىذا اليوم"ا. قال رجل لزوجتو ادلعتدة ابلطل قة الر جعية "  
 درجتان ب. ارتد  رجل ويقول لزوجتو ادلسلمة " رددتك إيل  ".  
 درجتان ج. طل ق رجل امرأتو الدخول هبا مث راجع إليها قبل انتهاء العدة 

 
 
 

 28اىل  26السؤال 
ألجوبة غًن الصحيحة يف ادلسائل اتآتية: (  X( لألجوبة الصحيحة أو )√ضع عالمة )    

)        (                من شروط الصيغة أن تكون لفظ صرحيا                             (26)  

  (27) تصح صيغة الرجعة ابلكتابة أيضا يعترب كنابة                                       )        (

(28) ال تصح صيغة الرجعة ابلعجمية سواء أحسن العربية أم ال.                        )        (  
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 : C العدة  

 ()أقسم 

 

 

 
 

 5ىل إ 1السؤال 
 

 ضع أنواع العدة الصحيحة.
 

 الرقم التوضيح األنواع
الَت ذبب على من غاب عنها زوجها.العدة    1.  

.2 العدة الَت ذبب على من فرقت عنها زوجها   

.3 العدة الَت ذبب على من مات عنها زوجها   

.4 العدة الَت ذبب على من مات عنها زوجتو.   

.5 العدة الَت ذبب على من فسخ عنها زوجها   

 8اىل  6السؤال 

 الصحيحة. أحوال ادلرأة  و ضع العدة
 

 الرقم أحوال ادلرأة العدة
.6 احلامل   

أايم 10أشهر و  4   7.  

.8 غًن مدخول هبا   

أطهار 3   9.  

.10 غًن مدخول هبا   
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 قسم ) ب(

 مجيعهاأجب عن األسئلة 

 

 

 

 

 درجتان عر ف العد ة شرعا. (1)
 درجتان اذكر الدليل من القرآن على مشروعية االعدة. (2)
 درجتان ىا. كم أنواع العدة؟ اذكر  (3)
   العدة ادلرأة فيما أييت:بٌن   (4)

 درجتان ا.   احلامل 
 درجتان ب. ذات احليض 
 درجتان ج. اتآيسة 
 درجتان عنها زوجها وىي  حامل. د. ماتي  
 درجتان .عنها زوجها وغًن مدخول هبا ه. ماتي  

 درجتان ٌن. جء حول األموال ادلشرتكة بٌن الزو ح آراء الفقهاوض   (5)
    فيما يلَت مع التعليل:ٌن  ع (6)

 درجتان .تزو ج رجل ادلرأة ادلطلقة بعد انقضاء ثالثة أطهارا.  
 درجتان ب. تزو جت ادلرأة ادلتوّف  عنها زوجها بعد وضع محلها. 
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:األموال ادلشرتكة بني الزوجني     D 

 )أ(قسم  

 

 قسم ) ب(

 .أجب عن األسئلة مجيعها

(1) ماذا تعرف عن األموال ادلشرتكة بٌن الزوجٌن. درجتان  

عن األموال ادلشرتكة بٌن الزوجٌن بعد الفراق كماذكر حكمة من ح   درجتان  (2)  

 

 

 

 

 

 

 3ىل إ 1السؤال 
 

ألجوبة غًن الصحيحة يف ادلسائل اتآتية: (  X( لألجوبة الصحيحة أو )√ضع عالمة )    

على مصلحة األوالد )           (اىتم  اإلسالم حبقوق األوالد بعد ادلفارقة بٌن الزوجٌن حفاظا   (1)  

)           (   إذا اعرته الز وجان ابلتقصًن من جهة احدمها ورغبا يف الرجوع، فلهما أن تراجعا   (2)  

على حقوق الز وجة        )          (شرتكة بٌن الز وجٌن بعد الفرق للحفاظ تقسيم أألموال ادل  (3)  
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 تعدد الزوجاتبع عشر: الدرس الرا

 (قسم )أ
 .أجب عن األسئلة مجيعها

 5ىل إ 1السؤال 
 لبياانت اخلاطئة فيما أييت: "خطأ "للبياانت الصحيحة وكلمة  " صحيح "اكتب كلمة 

 

8ىل إ 6السؤال   

لصحيحة ابستخدام الكلمات الَت بٌن القوسٌن:امالء الفرغات اتآتية ابإلجابة ا   

 

 اإلجابة البياانت الرقم

العدالة ىي ادلساواة يف اإلنفاق واإلسكان وادلبيت وحسن ادلعاشرة، والقيام  .1
 ةبواجبات الزوج

 

  عدم القدرة على النفقة ىو شرط من شروط تعدد الزوجات .2
  شرطا من شروط تعدد الزوجات ىو العدل بٌن الزوجات .3
  حكم تعدد الزوجات ىي مندوبة .4
  من حكمة تعدد الزوجات ىو تقوية صلة الرحم وادلصاىرة والقرابة .5

(6) )التزوج / اإلكثار / التنوع(   التعدد لغة ىي ___________.                         

 
 قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال جيمع بني ادلرأة وعمتها، وال بني ادلرأة وخالتها. )رواه البخاري(         

 

(7) )حكمة / واجبات / شروط(  _______ تعدد الزوجات. ىذا احلديث يتحدث عن _  

(8) )مباح / مكروه / جائز(                             حكم تعدد الزوجات ________.  
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 قسم ) ب(

 مجيعهاأجب عن األسئلة 

 درجتان ما ادلراد بتعدد الزوجات؟ (1)

 درجتان اذكر الدليل على مشروعية تعدد الزوجات؟ (2)

 درجتان كم تعدد الزوجات؟ما ح   (3)

 درجتان ما ىو شروط تعدد الزوجات؟ (4)

 درجات 4 ما ىو مفهوم العدالة يف تعدد الزوجات؟ (5)

 درجتان كمتٌن من تعدد الزوجات؟اذكر ح   (6)

 

 

 
 


