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الحلف المشروع هو الحلف بـ:
(أ) الكعبة وأستارها

(جـ) أسماء هللا وصفاته

(ب) األنبياء واتباعهم

(د)األولياء والصالحين

على المسلم أن يحفظ يمينه ومن صور حفظ اليمين :
(أ) اإلكثار من الحلف باهلل.

(جـ)التهاون في كفارة اليمين

(ب) تعمد الحنث في يمينه

(د) اجتناب الحلف بغير هللا

الكذب في اليمين حرام وهو معصية كبيرة وتسمى اليمين الكاذبة بـ:
(أ)اليمين المنعقدة

(ب)يمين اللغو

يكون الحلف بغير هللا شركا ً أكبر إذا:
(أ)اعتاد اللسان على النطق به (ب)تعمد الكذب في اليمين

(جـ)اليمين الغموس

(د)اإلقسام على هللا

(جـ)صاحبه تعظيم المحلوف به

(د)لم يصدق من حلف له
باهلل

(جـ)ال إله إال هللا

(د)أستغفر هللا العظيم

قال سعيد (:وحياتي) فإن كفارة قوله أن يبادر بقول:
(أ)ال حول وال قوة إال باهلل

(ب)إياك نعبد وإياك نستعين

قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه(:ألن أحلف باهلل كاذبا ً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً)هذا يدل على أن:
(أ)إثم الكذب أعظم من الشرك (ب)حسنة الصدق أعظم من
التوحيد
يكون السؤال باهلل مكروها ً إذا ترتب على ذلك:
(أ)ضرر ومشقة

(ب)سهولة ويسر

(جـ)حسنة التوحيد أعظم من
حسنة الصدق

(د)إثم الكذب أهون من
الشرك

(جـ) فرح وسرور

(د)محبة ورضا

الحكمة من مشروعية إجابة من استعاذ باهلل :
8

(أ) اإلبعاد عن رحمه هللا

(جـ) تعظيم هللا تعالى

(ب) تقوية الذاكرة

(د) الوقوع في البدع
والخرافات

االستثناء في الدعاء محرم ومن أمثلته قول:
9

11

(ب)سأحضر الدرس إن شاء
(أ)طهور إن شاء هللا
هللا
الحكمة من إجابة من استعاذ باهلل ألن فيه :
(أ) تضيع الحقوق على أهلها

(ب) داللة على كمال التوحيد

(جـ)هللا يشفيك إن شاء هللا

(د)سألبي طلبك إن شاء هللا

(جـ) هروب من باطل فعله

(د) ضرر على السائل
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11

14

13

نهي عن االستثناء في الدعاء ألسباب عديدة منها أنه يشعر بـ:
(أ)افتقار العبد هلل

(جـ)أن هللا له مكره

(ب)قدرة هللا وعظمته

(د)العزم في المسألة

للدعاء آداب واجبة قبل الدعاء منها:
(أ)الطهارة أثناء الدعاء

(ب)استقبال القبلة أثناء الدعاء

(جـ)إخالص الدعاء هلل وحده

(د)رفع اليدين مكشوفتين

يجوز التوسل في الدعاء باألعمال الصالحة مثل قول أسألك:
(أ)ببري بوالدي أال رحمتني

(جـ)برحمتك أن تدخلني الجنة

(ب)بجودك أن ترزقني

(د)بكرمك الذرية الطيبة

ال يعد من أوقات اإلجابة الواردة في السنة:
12

15

16

(ب)الثلث األخير من الليل

(أ)بين العصر والمغرب يوم
األثنين
هناك أمور تمنع إجابة الدعاء منها :
(أ)الدعاء وقت السفر

(جـ)بين األذان واإلقامة

(جـ)التوسع في أكل الحالل

(ب)االستعجال في الدعاء

(د)آخر ساعة بعد العصر

(د)تحري أوقات االجابة

النبي صلى هللا عليه وسلم ال يحلف إال باهلل تعالى فمن صفات حلفه:
(أ)ال ،ومقلب القلوب

(جـ) وربي

(ب)وهللا العظيم

(د)والعظيم

شروط إجابة من سأل باهلل متعددة منها أن:
17

18

19

41

41

44

43

42

(ب) يتضمن ضرر على
(أ)) يتضمن ضرر على
المسؤول
السائل
تعظيم الحلف باهلل له عدة أوجه منها:
(أ)الحلف في أي وقت

(ب)الحلف ألي سبب

(جـ) ال يتضمن إسقاط حق

(د) ال يتضمنه منفعة

(جـ)حفظ اليمين

(د)الحلف بغير هللا

إذا حنث الشخص في يمينه فيجب عليه أن:
(أ)يكفر عن حنثه

(جـ)يبعد عن الحلف

(ب)يتمادى ويترك األمور

(د)معاقبة نفسه

لإلكثار من األأيمان مساوئ عديدة منها:
(أ)االكثار من اليمين

(جـ)تعظيم هللا تعالى

(ب)التساهل في اليمين

(د)حب الناس له

حكم الكذب في اليمين:
(أ)مكروه

(جـ)جائز

(ب) محرم

(د)مخرج من الملة

نصدق من حلف باهلل تعالى مالم يكن معروفا ً بـ:
(أ)السرقة

(جـ)الغضب

(ب)الغش

(د)الكذب

الحكمة من إيجاب االقتناع بالحلف باهلل:
(أ)تعظيم هلل تعالى

(جـ)مجاملة للناس

(ب)البعد عن هللا عزوجل

(د)بغض الناس

أمثلة الحلف بغير هللا متعددة منها:
(أ)والنبي

(جـ)ورب الكعبة

(ب)ورب المصحف
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(د)والذي نفسي بيده

ب /في الفقرات من ( )1الى (  ) 7زاوجي بين ( اآليات ) في العمود األول وبين ( دالالتها ) في العمود الثاني
الداللة

األدله

( )1قال صلى هللا عليه وسلم" :ال أ
يزال ي ْس أت أجاب ل أِلع ْب ِد (أ)سعة ما عند هللا .
أ
تع ِجلْ"
س
ي
م
ل
ثم ،أأ ْو أقطِ يع ِة أرح ٍِم ،أما ْ أ ْ ْ
أما لأم يدع بإِ ٍ
(  ( )4أكانأ النبي صلى هللا عليه وسلم إِ أذا أد أعا أد أعا (ب)الواجب على الداعي أن يعزم المسألة في دعائه أي
الشدة واإللحاح في طلبها والجزم بذلك.
سأأل أ أث أَل ًثا)
سأأل أ أ
أث أَل ًثا  ،أوإِ أذا أ
(ج)يجب على المسلم أن يصدق في جميع كَلمه ويتأكد
هللا أم ْْلأى ال
(  )3قال صلى هللا عليه وسلم" أيد َ ِ
هذا إذا حلف باهلل تعالى
ار"
س َحاء اللَ ْيل أ أوال َن أه أ
أيغِيض أها أن أف أقة أ
(د)تجب إعاذة من استعاذ باهلل ويحرم إيذاءه.
( " )2ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة  ،فإن
هللا ال يتعاظمه شيء أعطاه "
(هـ) من اآلداب المستحبة في الدعاء تكرار الدعاء
( " )5من حلف باهلل؛ فليصدق"
واإللحاح فيه
(و) رفع اليدين في الدعاء.
( " )6من استعاذ باهلل فأعيذوه ،ومن سأل باهلل
فأعطوه ،ومن دعاكم فأجيبوه"
هللا صلى هللا عليه وسلم بامرأة (ز)الدعاء بضَلل فَلن من الناس أو الدعاء على
ول َ ِ
(  )7تزوج أرس ِ
 ،أو أد أنا ِم ْن أها أقالأتْ  :أأعوذ بِ َِ
اهلل ِم ْنكأ ،أف أقال أ أل أها :لأقدْأ
الوالدين من (الدعاء المحرم)
عذتي بعظيم الحقي بأهلك)
(ح) إعاذة النبي صلى هللا علية وسلم من استعاذ باهلل

ج /اذكري أمثله على ما يأتي :

(يكتفى بذكر اثنين)

1ـ دعاء هللا سبحانه بأسمائه المناسبة .
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

 - 4التوسل هلل تعالى بصفاته الحسنى
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
 -3التوسل إلى هللا تعالى باألعمال الصالحة
....................................................................................................................................................... ..
.........................................................................................................................................................
 -2الحلف بغير هللا
.........................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................
 -5السؤال باهلل
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .............
 -6الدعاء باإلثم
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
 -7السؤال المكروه
................................................................................................................................... ......................
.........................................................................................................................................................
هـ /وضحي ما يأتي:
1ـ آداب الدعاء الواجبة:
........................................................................................................................................................
......................................................................................................................... ...............................

4ـ آداب الدعاء المستحبة
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3ـ األوقات التي يستحب الدعاء فيها
................................................................................................................................ ........................
..........................................................................................................................................................
 -2موانع اإلجابة
............................................................................................................................................................
...................................................................................................... ......................................................
 -5الحكمة من النهي في االستثناء في الدعاء
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

 -6مساوئ اإلكثار من الحلف
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..........................................................................................................................
................................

..........................................................................................................................................................
 -7شروط إجابة من سأل باهلل
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................ ...................................................
 -8الحكمة من إيجاب إعاذة من استعاذ باهلل
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
 -9صفة االستثناء في الدعاء
................................................................................................................................ ...........................
..........................................................................................................................................................

 11معنى العزم في الدعاء

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

 -11الواجب على من حلف له باهلل
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 -14أيهما أشد إثما ً الشرك أم الكذب؟
.................................................................................................................................................. ...........
 -13معنى الحلف بغير هللا
.......................................................................... ....................................................................................
 -12متى يكون الحلف بغير هللا شركا ً أكبر.
..............................................................................................................................................................

 -15كفارة الحلف بغير هللا.
...............................................................................................................................................................
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و//بيني الحكم لما يلي:
1ـ التوسل باألعمال الصالحة  :أسألك بصَلتي أن توفقني
............................................................................................................................................................
 -4االستثناء في الدعاء  :اللهم ارحمني إن شئت
.................................................................................................................................. ...........................
 -3الكذب في اليمين
.............................................................................................................................................................
 -2السؤال باهلل :أسألك باهلل أن تساعدني
.............................................................................................................................................................
 -5إعاذة من استعاذ باهلل :أعوذ باهلل منك أن تأخذ حقي
............................................................................................................................................................

 -6الحلف بقول" أقسم بالقرآن"
........................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................................................................

ز /فرقي بين سؤال هللا تعالى والسؤال باهلل تعالى
سؤال هللا تعالى ......................................................../

السؤال باهلل تعالى ...................................................../
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شرع هللا الفأل لما فيه من المحاسن المتعددة منها :
1

2

3

4

5

6

(أ) حسن الظن باهلل

(ب) الخوف من عقاب هللا

(جـ) يوقع في الشرك

(د) يؤدي إلى المرض
والتوهم

(جـ) لوال هللا وفالن

(د) ما شاء هللا ثم شاء فالن

لِل أَن َدا ًدا َوأَن ُت ْم َت ْعلَمُونَ ) تدل اآلية على تحريم قول:
قال هللا تعالىَ (:ف َل َت ْج َعلُوا ّ َ ّ
(أ) وهللا ال يهدي هللا فالن

(ب) والذي نفسي بيده

عند وجود النعمة واندفاع النقمة ينسى الناس الخالق وينسبون الفضل للسبب الظاهر مثل:
(أ) مالي إال هللا وأنت

(ب) لوال هللا ثم السائق لهلكنا

ما شاء هللا وشئت من ًهي عنه والعبارة األكمل أن يقول:
(ب) ما شاء هللا ثم شئت
(أ) ما شاء هللا أو شئت

(جـ) لوال الطبيب لمات سعد

(د) هذا من بركات هللا علٌينا

(جـ) ما شاء هللا فشئت

(د) ما شاء هللا وحده

المقصود بالفأل هو :
(أ) التشاؤم والتطير

(جـ) الحزن واالكتئاب

(ب) الكلمة الطيبة

للتطير مساوئ كثيرة منها :
(أ) يبعث على العمل

(أ) يقدح في عقيدة المسلم

(جـ) إجابة حاجة أخيك

(د) يتضمن إسقاط حق
واجب

(جـ)انشراح الصدر والطمأنينة

(د) سماع األخبار السيئة

حقيقة الفأل تكون بـ :
1

8

(د) التيسير والسهولة

(أ) تعلق القلب بغير هللا

(ب) التفاؤل بفتح المصحف

صور فأل النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قوله :
(أ) (طهور إن شاء هللا)

(جـ) (لقد َس ُه َل لكم من أمركم)

(ب) (مبارك بإذن هللا)

(د) (خير إن شاء هللا)

حرم الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ التطير ووضع له البديل الشرعي وهو استشاره:
9

11

(أ) أصحاب التنجيم

(ب) أهل الخبرة والعقالء

(جـ) من لبس لديه خبرة

(د) المبدعين والمبتدعين

أصل التشاؤم عند العرب في الجاهلية ابتدا ًء التطير بـ:
(أ) الشمس والقمر

(جـ) الطيور في وجهتها

(ب) الليل والنهار
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(د) الغنى والفقير

11

أبطل هللا تعالى التطير في كتابه الكريم وبين أنه من صفات :
(أ) اليهود والنصارى

(ب)المشركين أعداء الرسل

(جـ) الكافرين الملحدين

(د) المؤمنون الموحدون

أبطل الشرع ما كان يتطير به العرب مثل :
12

13

(أ) سماع ضحك األم واألب

(ب) قول أعوذ باهلل من شرك

(جـ) التشاؤم بشهر صفر

(د) سماع صوت
العصافير

أمثلة التشاؤم من بعض أحداث الحياة العادية التشاؤم عند:
(أ)الزواج في يوم موت قريب

(جـ) رؤية الغراب

(ب) سماع يا خاسر

(د) القط األسود

حقيقة الطيرة المنهي عنها هي ما يحمل اإلنسان على:
14

15

16

(أ) المضي فيما أراد

(ب)عدم المضي فيما أراد

(جـ) تصور ما قد يقع

(د) الوقوع في حديث
النفس

محمد قال لزميله ( :من رأى وجهك لم يرى الخير ) ُيعد :
(أ) تطير

(جـ)توكل

(ب) فأل

(د)إيمان

أمثلة تطير المشركين عديدة منها :
(أ)التشاؤم بالهامة

(ب)بالشخص المبتسم

(جـ) بكلمة يا ناجح

(د)بشهر رمضان

كفارة من وقع في التطير هي قول :
11

(أ)اللهم ال خير إال خيرك وال
طير إال طيرك

(ب) ( ّ
هللا ُ َال إِ َٰلَ َه إِ ّال ه َُو ْال َحي
ْال َقيو ُم)
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(جـ) سبحانك اللهم وبحمدك ال
إله إال أنت

(د) (قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق)

ب /في الفقرات من ( )1الى (  ) 1زاوجي بين ( اآليات ) في العمود األول وبين ( دالالتها ) في العمود الثاني
األدله
َ
َ
َ
لِل أن َدا ًدا َوأن ُت ْم َت ْعلمُونَ )
(  )1قال تعالىَ (:ف َل َت ْج َعلُوا ّ َ ّ
( )2قال تعالى (:إّنَ َر َب ُك ُم َ
ت
س َم َاوا ّ
هللا ُ الَذّي َخلَقَ ال َ
ض فّي سّ َت ّة أَ َيام )..
َو ْاألَ ْر َ
صلَى َ
سلَ َم َقال َ  ( :ال
هللا ُ َعلَ ْي ّه َو َ
(  )3قال ال َنبّي َ
عَدْ َوى َوال طّ َي َر َة)
(  )4قال الرسول صلى هللا علية وسلم( :اللهم الَ َخ ْي َر

إال َخ ْي ُر َك )
َ
سهُل َ لَ ُك ْم مّنْ
سلَ َم (:لَ َقدْ َ
صلَى هللا ُ َعلَ ْي ّه َو َ
( َ )5قال َ ال َن ّبي َ
أَ ْم ّر ُك ْم )

(  )6قال تعالى ( َقالُوا َطائّ ُر ُك ْم َم َع ُك ْم )
(  )1حديث الطفيل(ال تقولوا :ما شاء هللا وشاء
محمد ،ولكن قولوا :ما شاء هللا وحده)

الداللة
(أ) إبطال الطيرة وأنها ال حقيقة لها.
(ب) من وقع في الطيرة فيكفر ذنبه بالدعاء
(ج) صور من فأل النبي صلى هللا علية وسلم.
(د) الشرك في األلفاظ يكون في األقوال كقول (:لوال هللا
وفلن)
(هـ) نفى هللا تعالى أن يكون لغيره تدبير شيء في الكون فهو
المتفرد بتدبير جميع الكائنات.

(و) يحرم قول (:لوال هللا وفلن).
(ز)أن فيه ضرر ومشقة
(ح) الشر يأتي للعبد بسبب كفره وأفعاله.

ج/أكملي العبارات التالية:
 -1مما شرعه هللا بدالً عن التطير صلة.........................
 -2تطير أهل الجاهلية بشهر .....................................
 -3سمي التطير بذلك ألن أصل التطير عند العرب ابتدأ بـ ...........................
 -4يحرم قول (:لوال هللا وفلن ) وهو من الشرك ...................
 -5التطير هو التشاؤم بما يقع من المرئيات أو المسموعات أو األيام أو ....................

د /بيني الحكم في الحاالت التالية من حيث كونها تطيرا ام ال .

الموقف

 -1قال لزميله (من رأى وجهك لم ير الخير)
 -2خرج من منزله فرأى عاصفة رعدية شديدة فعاد الى منزله سريعا
 -3اهدي له غترة بيضاء وهو ال يحب إال الشماغ األحمر ،ثم أعطاها ألخيه
 -4وجد حادث سير في طريقه إلى عملة فعاد إلى بيته وغاب عن عمله

هـ /مثلي لكل مما يلي :
 -1التطير بسموع ..........................................................

الحكم

-2الفال ....................................................................
 /عللي يعد التطير شركا ً ؟
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ح /وضحي ما يلي .
 -1مساوئ التطير .
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
 -2سبب الوقوع في التطير
................................................................................................ ................................................................
................................................................................................................................................................
-3كيفيه إبطال اإلسلم للتطير
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
-4علج التطير لمن وقع به
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

 -5الحكمة من مشروعية الفأل.
..................................................................................................................... .........................................
.............................................................................................................................................................
 -6حقيقة الفأل.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 -1شرط الفأل.
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 -8صور فأل النبي صلى هللا عليه وسلم.
............................................................................................................ ................................................

............................................................................................................................................................
 -9متى يكون قول(:لوال هللا وأنت شركا أكبر  ،ومتى يكون شركا أصغر.
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ..........................
 -11الحكمة من تحريم قول(:لوال هللا وأنت لهلكنا)
........................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................................................
 -11الحكمة من النهي عن قول (:ما شاء هللا وشئت)
.........................................................................................................................................................
......................................................................... ..............................................................................
 -12العبارات المشروعة بدال عن قول ما شاء هللا وشئت.
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

ح/أجيبي عما يلي :
 -1أذكري كفاره التطير.
................................................................................................................................ ............................
............................................................................................................................................................
 -2بيني أصل التطير عند العرب في الجاهلية
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ...........................
ط /قارني بين الفال والطيرة من حيث التعريف؟
الفال ............................................./
الطيرة ............................................/

ي /وضحي سبب النهي عن التلفظ باأللفاظ التالية:
األمثلة

سبب النهي

لوال هللا وفلن
لوال الطبيب لهلك سعيد
مالي إال هللا وأنت
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اللفظ الصحيح

المملكة العربية السعودية

بنك األسئلة الفصل الدراسي الثاني

المادة

توحيد

وزارة التعليم

الفترة الثالثة

المرحلة

المتوسط

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

للعام الدراسي 1441هـ

الصف

الثاني

المعلمة

حواء الشمراني

مدرسة البيان النموذجية
في الفقرات من ( )1الى ( )11اختاري البديل الصحيح
1

انتشر بين الناس لبس التمائم والغرض من ذلك:
(أ) دفع البالء قبل وقوعه

(جـ) التقرب من الشيطان

(ب) لمتابعة الموضة

(د)للزينة والجمال

صور التمائم المحرمة متعددة منها:
2

3

4

5

6

7

8

(جـ)قول دعاء الخروج من
(ب) تعليق خرق سوداء في
(أ) قراءة آيات التحصين
المنزل
السيارة
كان العرب في الجاهلية يعلقونه على أنفسهم ويزعمون أن من علقها لم تقربه الغيالن:
(أ)سن الثعلب أو الهرة

(جـ)األوتار على الدواب

(ب)كعب األرنب

(د)ترديد األذكار

(د)عقد اللحيّة

انتشرت التمائم بصورة كبيرة ولهذا أسباب منها:
(أ)معرفة حقيقة األولياء

(جـ)استمرار الدعوة للتوحيد

(ب)الجهل بالتوحيد

كان لعبد هللا بن مسعودـ رضي هللا عنه ـ موقفا ً ممن يعلق التميمة وهو:
(جـ)معاقبته وتوبيخه
(ب)التهديد والوعيد
(أ)السكوت عن فاعله

(د)تعلم العلم الشرعي
(د)قطعها وإنكار المنكر

تعليق التمائم من كبائر الذنوب ومما يدل على ذلك:
(أ)تبرأ الرسول ممن علقها

(جـ) تنفع و تضر

(ب)البعد عن الحق

(د)تجلب الخير

تعليق التمائم من غير القرآن شركا ً باهلل لما فيها:
(أ)تعلق القلب باهلل

(جـ)امتهان كالم هللا

(ب)تقليد اآلباء واألجداد

(د)إتباع أهوائهم

الخرزات والعظام والسيور والخِرق والخيوط التي تعلق في أعناق الصبيان أو غيرهم هي:
(أ) التمائم

(جـ) مساعدات للتربية

(ب)التوكل

(د)وسائل حفظ مشروعة

يكون تعليق التميمة شرك أكبر إذا اعتقد أنها:
1

11

11

(ب) سبب في حفظه من
(أ) تلهي أحيان عن ذكر هللا
الشرور
اختلف العلماء في تعليق التمائم من القرآن والراجح أن لبسها:
(أ)تجوز

(ب)سنة

(جـ) تنفع وتضر بذاتها

(د) تزيده ثقة بين الناس

(جـ)مكروه

(د)محرم

الغرض من تعليق التمائم على الصبيان أو البيوت أو الدواب أو السيارات لـ:
(أ) التقرب من هللا

(جـ) دفع العين

(ب) زيادة الحسنات

من5
1من

(د) الزينة والتجمل

12

13

14

15

16

17

كانوا يعلقونها على أنفسهم اعتقاداً منهم أنه ال تقربه الشياطين:
(أ)كعب األرنب

(جـ)تعليق األوتار

(ب)سن الثعلب

(د)الخرق السوداء

يعلقونها على صبيانهم ويزعمون أنه يمنع العين وينفر الجن:
(أ)تعليق األوتار

(جـ)كعب األرنب

(ب)سن الثعلب

(د)الخيوط السميكة

أبطل اإلسالم االعتقادات الجاهلية بأنه جاء بـ:
(أ)حقائق علمية

(ب)قصص األقوام السابقة

(جـ)وصف الجنة

(د)عقيدة صحيحة

يعلق على دوابهم من الخيول واإلبل اعتقاد منهم أنها تدفع عن الدابة العين والمكاره:
(أ)تعليق األوتار

(جـ)كعب األرنب

(ب)سن الثعلب

(د)الخرزات والعظام

يكون تعليق التميمة شرك أصغر إذا أعتقد إنها:
(أ)سبب في رفع البالء

(جـ)تزيد في البركة

(ب)تنفع وتضر بذاتها

(د)تجلب الرزق

الرقية التي ال تتوفر فيها شروط الرقية المشروعة مثل الرقية بالكالم غير المفهوم هي الرقية:
(أ)الشرعية

(جـ) المحرمة

(ب)الشركية

(د)المباحة

وقع الناس في مفاهيم خاطئة عن الرقية الشرعية منها:
18

11

(أ)ترك بعض الناس رقية نفسه

(ب) الرقية بوضع اليد اليمين
على موضع األلم

(جـ) النفث في ماء ثم شربه

(د) اليقين في االستشفاء
بالقرآن

يعتقد بعض الناس أن الرقية الشرعية ال تشرع في األمراض العضوية هذا من:
(أ)اإلثباتات العلمية

(جـ)أقوال األطباء

(ب)المفاهيم الخاطئة

2من5

(د)اعتقاد صحيح

في الفقرات من ( )1الى (  ) 6زاوجي بين ( األدلة) في العمود األول وبين ( دالالتها ) في العمود الثاني
الداللة
(أ)من علق قلبه بالتمائم فإن هللا تعالى يكله إليها ويخذله
(ب)مما يقال عند المريض ويرقى به

األدله

هللا َفهُ َو َحس ُب ُه)
( )1قال تعالىَ (:و َمن َي َت َو َّكل َعلَى َّ ِ
هللا
ُون َّ ِ
(  )2قال تعالى(:قُل أَ َف َرأَي ُتم َّما َتدعُونَ مِن د ِ

إِن أَ َرا َدن َِي َّ
ض ِّر ِه أَو
ضر هَل هُنَّ َكاشِ َفاتُ ُ
هللا ُ ِب ُ
أَ َرا َدنِي بِ َرح َمة هَل هُنَّ ُممسِ َكاتُ َرح َمتِ ِه )
( « )3من تعلق شي ًئا ،وكل إليه»
صلَّيتُ َعلَي َك)
ض ِد َك َما َ
( ( )4لَو مِتَّ َو َه َذا فِي َع ُ
(  ( )5أَ َما إِ َّن َها الَ َت ِزي ُد َك إِالَّ َوهنا ً)
( )6بسم هللا أرقيك من كل شيء يؤذيك  ،ومن شر
كل نفس أو عين حاسد  ،هللا يشفيك  ،بسم هللا
أرقيك "

(ج)من تعلق باهلل كفاه
(د)هللا وحده النافع الضار.
(هـ) تعليق سن الثعلب أو الهر يمنع العين وينفر الجن.
(و) الصحابة ينكرون التمائم ويعدونها من الشرك
(ز) تعليق التمائم تضعف اإلنسان وتمرضه.

أ /أكملي العبارات التالية:
 -1سميت التمائم بذلك ألن العرب كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء و.........................
 -2من تعلق قلبه بغير هللا فإن هللا ....................................
 -3هدد النبي صلى هللا عليه وسلم الذين يعلقون التمائم بأنواعها بأنه.......................
 -4الرقية التي تكون بالقرآن وما أثر عن الرسول صلى هللا عليه وسلم من األذكار وباألدعية الشرعية تسمى الرقية ................
 -5من المفاهيم الخاطئة عن الرقية اعتقاد أنها ال تشرع في األمراض ...................
6ـ الذي رقى الرسول صلى هللا عليه وسلم هو .........................
ب /عللي لما يلي:
1ـ يعد تعليق التمائم التي فيها استعانة بالشياطين والمالئكة أو أسماء مجهولة شرك أكبر.
.................................................................................................... .......................................................
...........................................................................................................................................................
2ـ تعليق التمائم من القرآن ال يجوز على القول الراجح.
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................... ................................................
 -3سميت التمائم بهذا االسم.
...............................................................................................................................................................

3من
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ج  /بيني ما يلي:
1ـأانواع التمائم
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ................
2ـ الواجب علينا اتجاه من رأيناه يعلق تميمة.
...........................................................................................................................................................
3ـ إبطال اإلسالم العتقادات الجاهلية في تعليق التمائم.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4ـ شروط الرقية الشرعية.
.................................................................................................................. .......................................
.........................................................................................................................................................
5ـ األسباب التي أدت إلى انتشار التمائم.
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................... .................................................
د /وضحي ما يلي:
1ـ صفة الرقية المحرمة.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2ـ متى يكون تعليق التمائم شركا ً أكبر.
........................................................................................................................................ ...................
3ـ ما يشرع فعله لرفع البالء أو دفعه
....................................................................... ...................................................................................
........................................................................................................................................................
4ـ طرق الرقية المشروعة .
.................................................................................................................................................... ......
...........................................................................................................................................................
5ـ صفة الرقية الشرعية على المريض
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ..................
6ـ صور التمائم المحرمة.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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7ـ كيف يرقي المسلم نفسه.
........................................................................................................................................... ............
.......................................................................................................................................................
هـ  /قارني بين الرقية الشرعية والرقية الشركية من حيث التعريف والحكم.
الرقية

التعريف

الحكم

الرقية الشرعية
الرقية الشركية

و/عددي ما يلي:
1ـ المفاهيم الخاطئة عن الرقية.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2ـ أسباب انتشار التمائم.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3ـ أمثلة على التعاويذ الشرعية
............................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................
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