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من عادات الجاھلیة التي ابطلھا االسالم 1
معرفة الحظ باألبراجداالستسقاء باألنواء جعدم دفن االموات بالسفر لیال أ
التنجیم نوع من انواع 2
سب الدھر دلو المحرمة جالنُشرة بالسحر أ
یدعي معرفة المستقبل ھو 3
الكاھن دالمنجم جالساحر بالعرافأ
التعزیر عقوبة في الدنیا للشخص الي یمارس سحر4
الخفة والخداع والتمویھدالتخییل جالنفث في العقد بالتأثیر أ
لعبارة شرك أكبر اذا اعتقد  االعاصیر  لقد دمرت بیتي  ) تكون ھذه اهللا قول( قاتل 5
البیت المدمر ھو  الفاعلدان هللا تعالى واالنسان فاعالنجالفاعلة بنفسھا  للتدمیرأنھا بأن هللا تعالى  ھو الفاعلأ
المرتبة الثالثة من مراتب االیمان بالقدر6
العلمدالمشیئةجالكتابةبواالیجادالخلق أ
سألھ القاضي من أین لك ھذا المال  فقال لقد عملت بالتجارة وكسبت  . ھذه الجملة فیھا7
دلیس فیھا نسبة نعمة بل اخبارجنسبة النعم للنفس بنسبة النعم لغیر هللا أ
شكر هللا تعالى على نعمتھ  بالقلب یكون 8
تجنیبھا معصیة هللا  تعالى دقول الحمد هللا جاالقرار بأن ھذه النعم من هللا تعالى بصرفھا في طاعة هللا أ
(لو كان لي سلطة لضربت فالنا ) ھذه الجملة من أمثلة لو 9
المكروه في الماضيدالمكروه في المستقبل جالمحرمة في الماضي بالمحرمة في المستقبل أ

فعل أفضل مراتب الناس عند نزول المصیبة 10
الشكر والحمددالرضا جالصبربالقناعة أ

موقف ابن عمر من منكري القدر11
تبرأ منھم دسكت ولم یجب  علیھم جدعا علیھم بدعا لھم أ

ھدایة القلب وراحة البال وطمأنینة النفس  من 12
ما یعین على الصبردِحكم وفوائد  الصبر جفضائل الصبربثمرات الصبرأ

من العلوم التي یحرم تعلمھا 13
علم الحساب دعلم التسییرجعلم التأثیر بعلم الفلك أ

االستدالل باألحوال الفلكیة على الحوادث االرضیة التي لم تقع یسمى 14
الجزع والسخط دالنشرة جالقدربالتنجیمأ

حكم صحة تحضیر ارواح الموتى 15
من المسائل المختلف فیھادمباح ججائز مع الكراھیة بخرافة ودجل أ

ال تقبل لھ الصالة أربعین لیلة  من سأل العراف أو الكاھن 16
ال یوجد جواب صحیح دشك  فیما أخبر بھ جوصدقھ  فیما اخبر بھ بولم یصدقھ  فیما اخبر بھأ

ماء ویقرأ فیھ ھي شجرة ادق ویصب علیھي یأخذ منھا سبع ورقات خضراء ثم  تالشجرة الت17
االثل دالحناءجاللیمونبالسدرأ

البدیل الشرعي الستعمال (لو )18
قدر هللا وما شاء فعل دالنوم  جسكوتالبالتفكر أ

صبر اللسان یكون 19
بالصالة واالستغفاردبترك الجزعجبترك التشكي بأ
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أم المؤمنین التي أمرت بقتل جاریة لھا بسبب  أنھا سحرتھا ھي 20
أم سلمة رضي هللاأ

عائشة رضي هللا عنھادحفصة رضي هللا عنھاجخدیجة رضي هللا عنھا بعنھا

كتب هللا مقادیر االشیاء في اللوح المحفوظ  قبل خلق السماوات واالرض بـ21
سنوات5دسنة 500جسنة 50000بسنة5000أ

حكم الصبر على أقدار هللا تعالى المؤلمة 22
مسنوندمباحجواجببمستحب أ

غیر هللا تعالى كفر النعمة ھو نسبة النعم الى  23
فقطبالجوارح والقلب دبالقلب فقط جبالجوارح فقطبباللسان فقطأ

یكون اتیان السحرة كبیرة من كبائر الذنوب اذا 24
طلب منھم سحرا یخلو جعمل ما یأمرون بھ بصدقھم في المغیباتأ

جاء لمجرد االستطالع دمن الشرك
والمعرفة 

عقوبة سحر التولة والنفث في العقد 25
الحبس حتى الموتداالخراج من البلد جالتعزیر بالقتل أ

مقولة ( لحسن الطالع انتصرنا  أو غلبنا ) حكمھا 26
بین العلماء فیھ مختلف دمكروه  االولى تركھ جمباح بمحرم أ

یطلب الساحر من المریض شیئا من اثار المادیة مثل 27
قلمھ الذي یكتب بھ دصورتھ الشخصیة جشعره بسیارتھأ

(اللھم لقحا ال عقیما ) ھذا دعاء 28
ھبوب الریحدطلوع الفجر جاقبال المساء بنزول المطر أ

سحر الخداع والخفة یعتبر سحر 29
مختلط من الحقیقي جمجازي بحقیقي أ

التمائم دوالمجازي

في سب الزمان والریح 30
لما في النفس من تنفیس باعتراض على القدرأ

كل ما سبق صحیح داخبار عنھما جالم وتعب 

عقوبة قارون الذي نسب الى نفسھ نعمة هللا علیھ 31
الصیحةدالخسفجسلب النعمة منھ بالغرقأ

عمال شركیا الساحر یطلب منھمالسحر بطریقتھ  ولم رالساحأن یحل 32
شرك أصغر دشرك أكبر جمحرم بمباح أ

ونحوھا  ھذا صبر ترك شق الجیوب ولطم الخدود 33
القلب والجوارحدالقلب واللسان جالقلببالجوارحأ

سحر الفراعنة مع موسى علیھ السالم 34
لیس لھ حقیقة  وال اثر أ

لھ حقیقة واثر في بفي الخارج
لیس لھ حقیقة  ولكن لھ دلھ حقیقة ولیس لھ اثر جالخارج 

اثر
البكاء على المیت من غیر جزع وال ندب وال نیاحة 35
االولى عدم فعلھ دمكروه جمحرم بجائز أ

كفر من اعتقد أن الكواكب مخلوقة ولكن لھا تأثیر في الحوادث االرضیة ألنھ 36
اشرك مع هللا في الخلق بادعى علم الغیب أ

انكر القدر داشرك مع هللا في العبادة جوالتدبیر

رضي هللا عنھ ھو قد وتعالى  وكانت النتیجة سبحانھ هللا لھالذي شكر هللا تعالى  ونسب نعم37
االعمىداألخرسجاالبرصباالقرع أ

یصیبھ  تعب والم  وحزن فیقول (الزمن غدار)   تكون ھذه العبارة محرمة اذا اعتقد 38
أن هللا تعالى والزمن جأن هللا تعالى ھو الفاعل بأن الزمن ھو الفاعل أ

أن هللا  تعالى  وبني ادم دھما الفاعالن 
ھما  الفاعالن

یكتب فیھ طالسم وھي كلمات  واسماء غیر معروفة أو ارقام أو خطوط  یسمى 39
تمیمة دتولة جرقیة بحجاب أ

معرفة أحوال المناخ  وما یحصل في الیوم من برد ومطر ونحوه  من غیر جزم حكمھ 40
شرك أكبردمباحجكفر نعمة بشرك أصغر أ
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 ) درجة0.5لكل فقرة ( 

(ب)مود عاإلجابة(أ)مود ع

1
قال تعالى (قُل الَّ یَْعلَُم َمن فِي السََّماَواِت 
أَیَّاَن 

)65یُْبعَثُوَن (النمل : 
یدل على تحریم سحر التأثیر أ

قال تعالى (إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ بِقََدٍر (القمر : 2
یدل على نسبة الحوادث الى الزمان ب)49

قال تعالى (َوَجاءوا بِِسْحٍر َعِظیٍم (األعراف : 3
یدل على وجوب اضافة النعم الى هللا ج)116

یدل على علم الحساب بحساب سیر د)453
النجوم ومعرفة اوقات الصالة 

قال تعالى (َیا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُواْ اْصبُِرواْ 5
یدل على وجوب الصبر ھـ)200َوَصابُِرواْ (آل عمران : 

یدل اختصاص هللا تعالى نفسھ و)662
بالغیب

قال تعالى (الشَّْمُس َواْلَقَمُر بُِحْسبَاٍن (الرحمن : 7
االیمان بالقدر وجوب یدل على ز)5

لیحزن وال قال ملسو هيلع هللا ىلص (أن العین لتدمع والقلب 8
یدل سحر التخییلحنقول اال ما یرضي ربنا .......)

ْنیَا نَُموُت 9 قال تعالى (َوقَالُوا َما ِھَي إِالَّ َحیَاتُنَا الدُّ
یدل على مرتبة القدر الرابعة ط)24َونَْحیَا َوَما یُْھِلُكَنا إِالَّ الدَّْھُر (الجاثیة : 

بِاْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت (النساء قال تعالى (یُْؤِمنُوَن 10
یدل على مشروعیة الحزن على ي)51: 

المیت
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} .)8) إلى فقرة ( 1أسئلة الفقرة من نوع الصح والخطأ من فقرة (ثالثاً : { 

العبارة الصحیحة وعلى الحرف (خ) ظلل في ورقة اإلجابة على الحرف (ص) أمام - السؤال الثالث :
أمام العبارة الخاطئة فیما یلي :

.] ) درجة0.5لكل فقرة ( :[ الثالث توزیع درجات السؤال 
العبارةالرقم
یسن عند نزول المطر التعرض لھ وكشف بعض البدن لیصیبھ منھ 1
أكبركفرالتسلیة واختبار ھذه التوقعاتالتعامل باألبراج لمجرد 2
أكل سبع تمرات من تمر العجوة  من طرق عالج المسحور 3
یجوز اتیان السحرة لإلنكار علیھم  وابالغ الجھات المسئولة 4
مما یعین المسلم على الصبر  أن یتذكر ان المصیبة لم تكن في الدین 5
یصح ویجوز االحتجاج بالقدر على ترك ما أمر هللا بھ  وعلى فعل ما نھى هللا عنھ 6
ذم الریح أو سبھا أو السخط علیھا  ھو في الحقیقة سب لمن ارسلھا وھو هللا تعالى 7
استعمال (لو) في االعتراض على القدر من صفات المنافقین 8

} .لمقالیة أسئلة اثالثاً : { 
] .) درجة0.5لكل فقرة ( :[ توزیع درجات السؤال الثالث 

اجب عما یأتي - السؤال الرابع :
للنجوم ثالثة فوائد . اذكر اثنان منھا ؟
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انتھت األسئلة ,,,,,
تأكد من حل المقالي في نفس ورقة االسئلة 

فقرة في ورقة االجابة 58وتضلیل 
مع خالص التمنیات بالنجاح و التوفیق
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