
 
 

           

 فيما بلي : االجابة التي تمثل البديل الصحيح اختاري( 30الى )( 1في الفقرات من )        

1 
   : الجائزة أمثلة المحرم ومنالجائز ومنه  منه سب الدهر

 هذا زمان شؤم)د(  هذا عام قحط وجدب)جـ(  الزمن غدار)ب(  هذا زمان سوء)أ( 

2 
 :سحرر يستحق عقوبة القتل في الدنيا إذا مارس نوعين من السحر هما الساح

 والخفةالتولة  )د(  والتخييل التأثير  )جـ( والتمويهالتخييل  )ب( والتمويهالتأثير  )أ(

3 
 :تحريممن سلبيات عتراض على القدر وعدم الصبر إلا

 السحرة.إتيان  )د(  لريح.واسب الدهر  )جـ( الكهانة والعرافة.  )ب( السحر.تعلم  )أ(

4 
 :يطلق على سحر التفريق بين المرء وزوجه بسحر 

 التمويه  )د(  سحرة فرعون )جـ( التولة )ب( النفث  )أ(

5 
 :سحر سحرة فرعون ألحد أنواع السحر وهو استخدامفي قوله تعالى:) فلما ألقوا سحروا اعين الناس( يبين 

 النفث في العقد. )د( الخداع والتمويه )جـ( التأثير. )ب( التخييل. )أ(

6 
 :كالهما  والعرافوجه الشبه بين الكاهن 

المريض  سمايطلبان   )جـ( يدعيان علم الغيب )ب( عالماتلمقدمات و يحتاج)أ( 

 واسم أمه

معرفة ماضي  يدعيان د()

 نساناإل

7 
 : أنه يطلبمتعددة منها عالمات  للساحر

 

 

 تزويده بآثاره المادية )د( بالماء باالغتساليأمره  )جـ( هللويذبحه حضار حيوان إ )ب( السحرتزويده بالمال لفك  )أ(

8  
 سحر:من صور  عد سحر سحرة فرعون ي

 التخييل )د( والخفة التمويه )جـ( النفث في العقد )ب( تأثيرال )أ(

9 
 :ومنها  أمثلة سب الدهر المحرمة تتنوع

 هذا عام حزن )د( اليوم شديد البرودة )جـ( غدار الزمن )ب( هذا يوم عصيب )أ(

11 
 :د العلماء عن حكمها فأجابه بأنهاوالخفة فسأل أحيحب أحمد ممارسة سحر الخداع 

 كفر وشرك )د( من صغائر الذنوب )جـ( جائزة )ب( من كبائر الذنوب )أ(

11 
 إذا تم حل السحر عن المسحور بالرقية الشرعية تكون نشرة: 

 ومستحبة.جائزة  )د( واجبة.  )جـ(  شركية. )ب(  حرمةم )أ(

 

 المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة 

 حافظة جدةماإلدارة العامة ب

  البيان النموذجيةمدرسة 

  ( ) تعليم عام

 الفصل الدراسي األول

 هـ 1441  الدراسي لعاما

                

 زهرة رمضان المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 م3          الصف

 توحيد المادة

 الثانية الفترة  سئلة بنك األ

 5من  1



 
 

 

 

 (  عندوسلم يقول : ) اللهم لقًحا ال عقيماً  هكان النبي صلى هللا علي 12

 رؤية البرق )د( اشتداد الريح )جـ( سماع صوت الرعد )ب( نزول المطر )أ( 

 االخبار عما يكون في مستقبل الزمان هي

 .التنجيم )د( . العرافة )جـ( الكهانة )ب( السحر)أ( 

14 
 ..........في جماعة . صالةداء أسبل متعددة منها  للوقاية  من السحر

 العشاء )د( الفجر )جـ(  العصر  )ب( الظهر  )أ(

15 
 الحكمة من تحريم سب الدهر ألنه متضمن

 لصبرا )د( لرضا بالقدرا )جـ( لشرك باهللا )ب( شدة الغلو )أ((

16 
 ردتم فك السحر عنها  كما ورد  فإنها :أيبتك فسحرت قر

يقرأ عليها بالرقية  )د( )جـ( تذهب لمن يضرب الودع )ب( تنظر للبلورة النحاسية )أ( تذهب للساحر لفكه

 الشرعية

17 
 : كثيرة منهالها أسباب  ذهاب بعض الناس للكهان والعرافين

 صلة رحم )د( ضعف الوازع الديني )جـ( شغل أوقات الفراغ )ب( لتعلم والممارسةا )أ(

18 
 : االستعانة بشركا وكفرا لما فيه من  التأثير يعد سحر

 األبراج )جـ( الشياطين )ب( البشر )أ(

 

 األنواء )د(

19 

 : )شديدة ( يقصد بها هذه أيام عصيبة

خبار وصف الزمن واأل )جـ( سب الدهر )ب( ذم وعيب الزمن  )أ(

 عنه

 سب الريح )د(

21 

 :يكعلقت أختك على باب دارها حجاب أعطاها الساحر إياها فعل

 نصح اآلخرين بتقليدها )د( تطبيق عقوبة القتل )جـ( نصحها بنزعه وتقطيعه )ب( السكوت عنها وتركها )أ( 

21 
 :سحروالعطف والصرف من أنواع النفث في العقد 

 لتأثيرا )د( ألعاب الخفة)جـ( التخييل )ب( الخداع والتمويه )أ(

22 
 : قاتل هللا األعاصير أهلكت مزارعنا   تعد

 حالة الطقسوصف )د( )ج( وصف للريح خبار عن الريحأ)ب(  للريح )أ(سبا  

23 
 : كالم الساحر مع تدخينات ونفث واستعانة بالشياطين فيمرض أويقتل المسحور هو سحر

 )د( الخفة ج( التمويه) التخييل (ب) التأثير (أ)

24 

 :ال والمنجم وكل من يدعي علم الغيب ويتكلم بهذه الطريقة فهو الكاهن والرم

 )د( الكاهن ج( الساحر ب( الرمال العراف (أ)

 5من  2



 
 

 

        

 

 :فيما يأتي المناسبة لها من العمودالثاني وداللتهاالعمود االول  في دلةبين األ زاوجي(  9 ( الى )1في الفقرات من )    

 

 

 

 

 

     

 

 

 

25 
 :حكم الكهانة والعرافة 

 إلحاد ج( شرك أصغر ج( كفر النعمة (ب) شرك أكبر (أ)

26 
 : تيان العرافين والسحرة والكهان لإلنكار عليهم حكمهإ

 )د(شرك ه)ج( مكرو ب( محرم جائز أ(

27 
 رسلت به (عندأفيها ومن خير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما  هذه الريح ومن خير ما ا نسألك من خيرإن) اللهم يقال

 رؤية البرق)د(  )ج( سماع الرعد ب( نزول المطر )أ(هبوب الريح

29 
 ) هذه عاصفة قوية (  يقصد بها  :

 سب الريح )د( الوصف واإلخبار ()جـ سب الدهر )ب( الذم والعيب )أ(

31 
 سحرهم ال يفلحون المراد بهم أصحاب حكم هللا عليهم أن

 )د( الخفة )ج( التاثير )ب( الخداع التخييل )أ(

 داللتها  األدلة

ْنيَا نَُموُت َونَْحيَا َوَما يُْهلُِكنَا إاِل الدَّْهرُ  ()1)   عقوبة الساحر الدنيوية  ) أ(    (َوقَالُوا َما ِهَي إاِل َحيَاتُنَا الدُّ

 سبل الوقاية من السحرب(  ) ( اجتنبوا السبع الموبقات قلن وماهن يارسول هللا قال الشرك باهلل والسحر(2) 

 االجتناب الكامل للسحر وما يوصل اليه جـ( ) (َولََقْد َعلُِموا لََمِن اْشَتَراهُ َما لَُه فِي اْْلِخَرِة ِمْن َخاَلق  ) (3) 

 نسبة الحوادث إلى الدهر) د(    .....(                                 اللهم لقحا  ال عقيما) (4) 

 ابطال العمل الصالح باتيان العرافين والكهان هـ() ا يقول فقد كفر بما أنزل على محمد (ن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بم)م(5) 

ِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آ) (6)  ُسولُ بَِما أُْنِزلَ إِلَْيِه ِمْن َربِّ ِ َوَماَلئَِكتِهِ آَمَن الرَّ  هو سب لمن ال يستحق السب سب الدهر (و) (. َمَن بِاَّللَّ

  اشتداد الريحيشرع قوله عند )ز(  (لدهر فإن هللا هو الدهر.(ال تسبوا ا )( 7)

 حل السحر بسحر مثله)ح( (من بدل دينه فاقتلوه() 8)

َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمَناِت بَِغْيِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَملُوا ُبْهَتاًنا  ) (9) 

بِيًنا.  ( َوإِْثًما مُّ
 باهلل سحر التأثير كفر وشرك يعد  )ط(

 السحر يؤدي لالضرار باآلخرين)ي( 

 5من  3
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 (7 1430100-01)  04/ م/ م  من 

 (7 1430100-01)  04/ م/ م  من 

 



 
 

 

 

 تي :أما ين األسئلة التالية فيأجيبي ع( 8( إلى )1في الفقرات من )

 : فيما يلي/  اكملي الفراغ بما يناسبه 1

 ...................حل السحر عن المسحور يطلق عليه          

 مسروقات والضوال يطلق على ...................فة األمور الخفية كالدعاء معرإ        

  يأتي:لما  عللي /2   

 .الشيطانيسمي سحر التأثير بالسحر --أ

............................................................................................................. 

 االسم.خييل بهذا سحر الت تسمية-ب        

............................................................................................................. 

 .والمشعوذينيحرم مشاهدة القنوات الفضائية التي تعرض أعمال السحرة -ج       

........................................................................................................... 

 

 من حيث األثر فيما يلي : ني بين سحر التأثير وسحر التخييل/قار3

 األثر النوع  

  سحر التأثير

  سحر التخييل

 أرشديها إلى ما) شهدت األيام السابقة في مدينتك ريح مصاحبة بالغبار ، فسمعت خادمتك تلعن هذه الرياح - 4

 ؟ يقال عند هبوب الريح كما علمنا المصطفى صلى هللا عليه وسلم (

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
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 :مما يلي  اثنين عددي / 5

 يح وسب الدهر .الحكمة من تحريم سب الر -أ

.1-........................................................................................................................... 

2-...........................................................................................................................  

 سبل الوقاية من السحر .-ب

1-............................................................................................................................. 

2-............................................................................................................................. 

 إلى الكهنة والعرافين .بعض الناس  لذهابسببين -ج

............................................................................................................................. 

.......................................................................................................................... 

 من :حددي جزاء كل   -6

 الساحر في الدنيا .  

................................................................................................................................

............................................................................................ 

 

 

 :                    )يكتفى بمثال واحد ( مثلي لما يلي-7

 سب الدهر . -1

.......................................................................................  ................................... 

 سب الريح .-2

......................................................................................................................... 

 تعمد بعض القنوات الفضائية لتخصيص برامج للسحر والشعوذة ..  - 8

 ؟ جب فعله تجاه هذه القنواتكفتاة مسلمة معتزة بدينها ما الوا

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................. 
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