
 : التً تمثل البدٌل الصحٌح فٌما ٌلًاختاري اإلجابة ( ٖٓ) إلى( ٔفً الفمرات من )(ٔس

 :ضمن خلٌد الطمس وأحوال المناخ عن اإلخبار ٔ

 باألبراج التعامل  )د) المباح النجوم علم )جـ( ًاالستدالل لعلما )ب(   باألنواء االستسماء أ()

ٕ 
 :علم مثل المحرم التنجٌم علم أسماء بعض على أخون تعرف

 لحسابا د() التسٌٌر )جـ( التؤثٌر )ب(   الفلن( أ)

ٖ 
 :اعتمد إذا أكبر كفر باألبراج التعامل ٌعد

أنها أسباب لحصول ما دلت  (جـ)  عدم صدلها فٌما أخبرت به)ب( داللتها على المغٌبات )أ(

  عليه

  داللتها على الماضً بنفسها)د(

ٗ 
 :منها متعددة أثار له الجاهلٌة فً التنجٌم بعلم العمل

 الطالع وسوء الطالع حسن))د الطمس أحوال على التعرف (جـ) العنكبوتٌة بالشبكة التعامل )ب( الحساب علم تداول )أ(

٘ 
 :منها أمور فً والسحر التنجٌم ٌٌشترن

ال ٌظهرون لدرتهم على  )أ(

 التصرف 

ٌلبسون على الناس بإدعاء  )د(  ٌتعاملون بؤسباب ظاهرة )جـ( خفٌه أسبابلٌس لهم  )ب(

 ةأمور خفٌ

ٙ 
 :كٌ ٌطر عن باألبراج التعامل وبدأ ءنشاما  أول

 الشبكة العنكبوتٌة)د( التجارة بالخارج)جـ( الصحف العربٌة)ب( الصحف الغربٌة)أ(

7 
 :عند) نافعا صٌبًا اللهم( لول ٌٌشرع

 رإٌة البرق ()د سماع الرعد )جـ( نزول المطر)ب( هبوب الرٌح  ()أ

8  
 :ومنها النجوم إلى المطر نسبة على المترتبة السلبٌات تعددت

 تحدٌد موالع النجوم)د(  واألوهام لخرافاتا)جـ( اآلخرٌنسوء التعامل مع )ب(   التكذٌب بآٌات هللا وجحودها)أ(

9 
 :عند انتشر الكون فً مؤثرة مختارة فاعلة الكواكب نأ اعتماد

من لوم إبراهٌم علٌه   الصابئة )ا(

  السالم

  كفار لرٌش)د(  لوم موسى علٌه السالمجـ() الٌهود والنصارى( ب)

 ٔٓ 
 :علٌه تٌرتب لما جائز النجوم علم تعلم

  معرفة المستمبل الغٌبً )د( (تؤثٌرفً الحوادث األرضٌة)جـ   الجزم بؤحوال الطمس)ب(  . تحمٌك مصالح شرعٌة)أ(

ٔٔ 
 : وهً السنة مدار على السماء فً تنمالت بها ٌعرف

 المناخ)د(  العرافة)ج(  األبراجب() الكهانة)ا (  
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 :منها متعددة النجوم خلك على المترتبة اإلٌجابٌاتالتها ال   ٕٔ
  

 )د( زٌنة لسماء   )ج( معرفة الحوادث األرضٌة   تظل من ٌتبعها عالمات)ب( زٌنة لألرض )ا(

 

ٖٔ 

 :هو الشٌاطٌن تعلمه وما الذكاء حدة بسبب الوالع ٌصٌب
 المنجم )د(  الساحرج() العراف )ب(  الكاهن )ا(

ٔٗ 
 :اعتماد تأثٌر النجوم فً الحوادث األرضٌة بزعمهم 

 االستدالل)د(  التؤثٌر )ج (  التسٌٌر)ب(  الحساب )ا(

ٔ7 
 :منها كثٌرة هللا لغٌر النعم نسبة على المترتبة السلبٌات

  ضعف العزٌمة)د(  (الضجر والملك )جـ  سوء تعامل مع اآلخرٌن )ب(  سوء أدب مع هللا )أ(

ٔ8 
 :عند عمًٌما ( ال لمحا اللهم( لٌال

 رإٌة البرق ()د سماع الرعد )جـ( نزول المطر)ب( هبوب الريح  ()أ

ٔ9 
 :على السالم ٌعموب علٌه هللا ًنب متعددة فصبر السالم علٌهم األنبٌاء صبر صور

فمده ولده سنوات كثٌرة ثم  )ب( فمده ماله وولده ومرضه الشدٌد )أ(

 العمى

شج رأسه وكسرت  )د( واتهامهم لهتكذٌب لومه )جـ(

 رباعٌته

ٕٓ 
 :ومنها المحرمة الدهر سب أمثلة تنوع

 هذا عام حزن)د(   الٌوم شدٌد البرودة)جـ(  الزمن غدار)ب(    هذا ٌوم عصٌب )أ( 

ٕٔ 
 : صورة هو بعضها وٌمح ٌبدأ ثم كثٌرة اخطوطً  األرض على العراف خط

 النظر بالبلورة)د(   الخط على الرمل)جـ(   الكفلراءة )ب(      تحضٌر األرواح)ا( 

ٕٕ 
 : على ٌٌطلك الجهات من علٌه تدل وما واتجاهاتها الكواكب سٌر معرفة

 علم الفلن)د( علم التسٌٌر)جـ( التؤثٌرعلم )ب(  العلم االستداللً )أ(

ٕٖ 

  :ادعاء شخص أنه ٌستدعً أرواح الموتى فً الموضع الذي هو فٌه ٌعتبر من

)أ( لراءة الفنجان   تحضٌر الحظ)د(  تحضٌر األرواح جـ((  )ب( النظر فً النجوم 

ٕٗ 
 فً السماء وعددها : نجوم  األبراج هً

 إحدى عشر )أ(

 

 

 )د( أربعة عشر ثالثة عشر )جـ(  عشرأثنا  )ب(
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 الثانً  :فً العمود  االمناسب له دالالتهامع  األولفً العمود  اآلٌات( زاوجً  8) إلى( ٔفً الفمرات من )(ٕس        

  

 

 

 

 

 

ٕ٘ 

 بأن الكواكب مخلوله ولكن لها أثر فً الحوادث األرضٌة بتمدٌر هللا فٌستدل بحركتها على معرفة األمور الغٌبٌة هذا النوع : االعتماد

 اإللوهٌةشرن فً )د(  كفر أصغر)جـ(  شرن فً الربوبٌة)ب(  شرن فً األسماء والصفات)أ( 

ٕٙ 
 :التنجٌم هو نوع من أنواع 

 الرمال)د(  العرافة)جـ(  الكهانة)ب(    السحر)ا( 

ٕ7 

 على أن النجوم : اآلٌةلال تعالى ) وعلمت وبالنجم هم ٌهتدون( دلت 

 زٌنة للسماء)جـ(  للشٌاطٌن  رجوم)ب(  بها ٌُهتديعالمات )أ(

 

 خلمها هللا)د( 

ٕ8 
 ٌضعون تولعات  المنجمٌن فً أولات األبراج تحت عنوان: اكانو

 الفتاكةاألبراج )د(  لوة األبراج )جـ( النصٌبأبراج )ب(  أبراج الحظ )أ(

ٕ9 

 :تعامل الشخص مع األبراج من باب التسلٌة واختبار هذه التولعات تعتبر من

 الكفر األكبر)أ(

 

 

 مكروه)د( لٌس كفًرا)ج( الكفر األصغر)ب(

 داللتها  األدلة

ًَ لال تعالى ) (ٔ) ٌَا َوَما إاِلّ  َولَالُوا َما ِه ْنٌَا نَُموُت َونَْح ٌُْهِلُكنَا  َحٌَاتُنَا الدُّ

 (إِاّل الّدْهُر ۚ

 وحده هللا إلى النعم نسبة )أ( 

 الدنٌوٌة الساحر عموبة)ب(  (َخاَلقٍ  َوَلمَْد َعِلُموا لََمِن اْشتََراهُ َما لَهُ فًِ اآْلِخَرِة ِمنْ  لال تعالى )(ٕ)

 للساحر الفالح ونفً الخسارة )ج(  )فالتلوه دٌنه بدل من(لال ملسو هيلع هللا ىلص (ٖ) 

ٍء َخلَْمَناهُ بَِمَدرٍ  ) لال تعالى ( ٗ)  ًْ  االستسماء منها متعددة التنجٌم أنواع )د(   ( إِنّا ُكّل َش
 باألنواء

َصالةُ  لَهُ  أتى َعّرافًا فََسأَلهُ َعْن َشٍئ لم تْمبَل نْ م لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )(٘)

 لٌلةً  أربعٌنَ 

 العرافٌن بإتٌان الصالح العمل إبطال )هـ( 
 والكهان

ٌِْر ِحَسابٍ إِنَّما ٌَُوفّى الّصابُِروَن ( لل تعالى )ٙ)     (أَْجَرُهْم بِغَ  ٌوفون أجورهم بغٌر عًد وال إحصاء )و(  

نَ  أَلَْم ٌََرْوا َكْم أَْهلَْكنَا لَْبلَُهم)لال تعلى(7) ٌِْهْم اَل ٌَْرِجعُونَ  اْلمُُرونِ  ِمّ  (أَنُّهْم إِلَ

 

 أعمال من الدهر إلى الحوادث نسبة)ز( 
 الجاهلٌة

(سبانٍ حٌ بِ  رُ والممّ  سُ مْ لال تعالى )الشّ   )ح( الروح ال ترجع للدنٌا بعد فراق البدن  (8)

 )ط( حساب سٌر النجوم واألفالن   
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