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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 لتعليم بمحافظة جدةلاإلدارة العامة 

 مدرسة البيان النموذجية

 األولى/الفترة الثانيالفصل الدراسي 

 هـ4114 -للعام الدراسي   

 

 توحيد المادة

 المتوسطة  المرحلة

 الثاني  الصف

  المعلمة 

 لتوحيدبنك أسئلة ا

 

 :اختاري البديل الصحيح( 42( إلى )4في الفقرات من )

 :الرقية الغير شرعية هي التي يكون الكالم فيها بـ 4

 أدعية مشروعة )د( آيات قرآنية)جـ(    اللغة العربية )ب( لغة غير مفهومة )أ(

 حكم كل ما يعلق على األوالد أو المرضى من العظام والخيوط  شرك أكبر إذا اعتقد أنها: 4

 ال تنفع بذاتها وقام بتعليقها  )د(  تنفع بذاتها( )ج سبب في جلب المنافع)ب(   سبب في دفع الشرور)أ( 

 يعد السحر كفراَ باهلل عز وجل وذلك ألن فيه: 3

 ادعاء لعلم الغيب)د(  شفاء من األمراض)جـ(  لألخرينمساعدة )ب(  تقرباَ هلل )أ( 

 أن تكون في الرقية متعددة منها : سناآليات واألدعية التي ي 1

 )بسم هللا توكلت على هللا( )د( )اللهم إني أسألك الجنة(( )ج سورة المسد  )ب(  سورة الفاتحة  )أ(

 يكون إال بـ:مذهب الصحابة والتابعين أن االنتفاع بالقرآن ال  5

 تعليق بعض آياته للحفظ  )د( قراءته بتدبر)ج(  تعليقه على األوالد )ب(  وضعه في البيوت كزينة)أ( 

 ما ُيعلًق من الخيوط أو الخرز أو الحصى على األعناق أو في البيوت يسمى بـ: 6

 الشروروسائل للحفظ من )د(  التحصين باهلل( )ج  التمائم)ب(  التوكل على هللا)أ( 

 هو عزائم ورقى وكالم يتكلم به وعقد تؤثر في األبدان والقلوب فيمرض او يقتل ويراد به 7

  )د( الرقى  الحياء( )ج  السحر)ب(   التمائم)أ( 

 :إذا علمِت أن أختك علقت على باب دارها حجاباً أعطاه إياه الساحر وجب عليكِ  8
 

 )د( نصح اآلخرين بتقليدها )جـ( تطبيق عقوبة القتل وطلب إزالتهتحذيرها )ب(  )أ( السكوت عنها وتركها

 وقع الناس في مفاهيم خاطئة عن الرقية الشرعية منها: 9

)أ(الظن أن المريض ال يرقى 
 نفسه

الرقية بوضع اليد اليمين  )ب(
 على موضع األلم

اليقين في االستشفاء  )د( النفث في ماء ثم شربه )جـ(
 بالقرآن

 من القرآن والصحيح أن التمائم كلها:شيء اختلف أهل العلم في التمائم المكتوب عليها  42

 جائزة)د( واجبة )جـ( مستحبة )ب( ال تجوز )أ(

 2من  0
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 للساحر صفات متعددة منها أنه: 44

يحرص على الوضوء  )أ(
 لكل صالة 

عن بعض  يدعي االخبار)د( يتبع خطوات علمية ()ج يذكر اسم هللا )ب(
 المغيبات

 أجمع العلماء على جواز الرقية الشرعية بشروط منها أن: 44

تكون بكلمات غير )أ( 
   مفهومة

يعتقد أن الرقية تنفع )ب( 
 بذاتها 

يعتقد أن الرقية ال تؤثر )د(   تكون بأدعية مبتدعة ()ج
 إال بتقدير هللا

 التمائم هي ما يعلق من الخيوط أو الخرز على األعناق أو بالبيوت اعتقاداً منهم أنها : 43

تجلب النفع أو تدفع )د(  زينة وتجمل( )ج اقتداء بالصالحين)ب(  مما أمر هللا به)أ( 
 الضر 

 عده النبي صلى هللا عليه وسلم من السبع الموبقات هو: 41

 سوء الظن )د(  الحجامة( )ج السحر)ب(  التواكل)أ( 

 حكم طلب الرقية من اآلخرين إذا كانت الرقية شرعية: 45

 جائز)د(  بدعة( )ج شرك أصغر)ب(  شرك أكبر)أ( 

 :وهذه من صفاتكتابة الطالسم والجداول والرسومات والنجوم وتسمى حجاباً أو تميمة  46

  المبدعين )د(  السحرة ()ج  األطباء )ب(  المؤمنين )أ(

 :سحراستخدام سحرة فرعون لتأكد اآلية في قوله تعالى:) فلما ألقوا سحروا اعين الناس(  47

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

 :وهذا يعد منيعتقد بعض الناس أن الرقية الشرعية ال تشرع في األمراض العضوية  48

عن  )ب(المفاهيم الخاطئة )أ(اإلثباتات العلمية
 الرقية

 االعتقادات الصحيحة)د( الخالفات العلمية )جـ(

 الرقية لها طرق متعددة منها أن يقرآ الراقي وينفث في ماء ويشربه المريض أو: 49

يستعيذ باألولياء من )ب(  يكتب كالم غير مفهوم)أ( 
  الشر 

ينفث على موضع األلم )د( يستعين بالشياطين)جـ( 
 المريضفي 

 علم شرعي فواجبه اتجاه السحرة أن: الشخص لديهإذا  42

 بطالن عملهم يبين)د(  يبعد عن أماكن تواجدهم( )ج  ويتبعهم يخاف منهم)ب(  ويطيعهم يسكت عنهم )أ( 
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 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٍن

 لتعلٍن بوحبفظت جذةلاإلدارة العبهت 

 هذرست البٍبى الٌوورجٍت

 الثبًٍت/الفترة الثبًًالفصل الذراسً 

 هـ4114 -للعبم الذراسً   

 

 توحٍذ الوبدة

 الوتوسطت  الورحلت

 الثبًً  الصف

  الوعلوت 

 لتوحٍذبٌك أسئلت ا

 :اختبري البذٌل الصحٍح( 42( إلى )4فً الفقراث هي )

 اسم من ٌدعً معرفة األمور بممدمات ٌستدل بها على المسروق هو: 4

  العراف)د( المنجم)جـ(  لساحرا)ب( الكاهن )أ(

 حكمه:ف "الطمس"من تولع هبوب الرٌاح و العواصف ما ٌسمى  اإلخبار عن األحوال الجوٌة  4

  كفر )د(  مباح( )ج شرن أصغر)ب(   شرن أكبر)أ( 

 نسبة السمٌا ومجًء المطر إلى األنواء هو: 3

 سحر التخٌٌل)د(  علم التأثٌر)جـ(  االستمساء باألنواء)ب(   التمائم )أ( 

  الحكمة من خلك النجوم متعددة منها: 1

 على األرزاق االطالع )د( معرفة علم الغٌب( )ج  سبب لحدوث الخٌر )ب(   زٌنة للسماء )أ(

 حكم الكهانة والعرافة : 5

 شرن أكبرج(  ج( شرن أصغر كفر النعمة)ب(  )أ( إلحاد

 :أن ٌصدلهل الكاهن من غٌر أسعموبة من  6

 بدعه)د(  شرن أصغر( )ج ٌوما   04ال تمبل صالته )ب(  كفر باهلل)أ( 

  وجه الشبه بٌن الكاهن والعراف كالهما : 7

)جـ( ٌطلبان اسم المرٌض  )ب( ٌدعٌان علم الغٌب عالماتٌحتاج لممدمات و)أ( 
 واسم أمه

 )د( ٌدعٌان معرفة ماضً اإلنسان

  :واالخبار عما ٌكون فً مستمبل الزمان ه 8

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

 لما فٌه من المحاسن المتعددة منها : للفألدعى اإلسالم  9

 التوهمإلى  المرضب ٌؤدي( د) الشرن فً  ٌولع( جـ) هللا عماب من الخوف( ب)   باهلل الظن حسن( أ)

 أبطل الشرع ما كان ٌتطٌر به  العرب  مثل  : 42

 من باهلل أعوذ لول( ب) واألب األم ضحن سماع( أ)
 شرنال

 العصافٌر صوت سماع( د) صفر بشهر التشاؤم( جـ)

  

 6من  0
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 ى:إلاإلنسان  التً تدفعالطٌرة المنهً عنها هً  44

 الظن باهللسوء )د( بالمدر اإلٌمان  ()ج فعل المستحبات )ب(  التوكل على هللا )أ(

 :   فعلى المؤمن أن ٌمول فً الملب ولع التطٌر  إذا  44

 وال خٌرن إال خٌر ال اللهم(أ)
 طٌرن إال طٌر

ه   ال   )َللّاه ( ب) ً   ههو   إِالّ  إِل َٰ  اْلح 
  اْلمٌ  ومه(

 وبحمدن اللهم سبحانن( جـ)
 أنت إال إله ال

 ما شر من الفلك برب أعوذ )لل( د)
 خلك(

 الممصود بالفأل هو : 43

 والسهولة التٌسٌر( د) واالكتئاب الحزن( جـ) الطٌبة الكلمة( ب) والتطٌر التشاؤم( أ)

 دمحم لال لزمٌله: ) من رأى وجهن لم ٌرى الخٌر ( ٌهعد  : 41

 )د(إٌمان )جـ(توكل فأل( ب)   تطٌر( أ)

 : التطٌر بـمنها  متعددة صور التطٌر  45

 شهر رمضان (د) كلمة ٌا ناجحسماع ( جـ) الغراب والبوم (ب) لشخص المبتسم ا (أ)

 :ٌجوز االستدالل بالنجوم على  46

 جهة المبلة )د( حٌاةالموت أو ال ()ج مرضال صحة أوال )ب( الخٌر أو الشرحصول  )أ(

 :عالج التطٌر بأمور متعددة منها 47

 تعلٌك التمائم)د(  التردد وأخذ الحذر)جـ(  لوة التوكل على هللا)ب(  عدم الخروج من المنزل)أ( 

 :ٌختلف الفأل عن الطٌرة وذلن أن الفأل 48

 ٌجلب السعادة إلى الملب)د( فٌه سوء ظن باهلل )جـ( سبب للخوف )ب( فٌه تولع للشر )أ(

 :حكم تعلم أولات الزرع والبذر من خالل سٌر النجوم  49

 شرن أصغر)د( شرن أكبر)جـ(   محرم)ب(  جائز )أ( 

 تعذ صالة االستخبرة قبل الشروع فً األهر هي: 42

 الرلٌة الشرعٌة)د(  عالج التطٌر( )ج  السنن الرواتب)ب(   الصلوات المفروضة )أ( 
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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 لتعليم بمحافظة جدةلاإلدارة العامة  

 مدرسة البيان النموذجية 

 الثالثة الفترة /الثاني الفصل الدراسي 

 هـ 1442 -للعام الدراسي    

 

 توحيد  المادة 

 المتوسطة   المرحلة 

 الثاني   الصف 

  المعلمة  

 لتوحيدبنك أسئلة ا

 : اختاري البديل الصحيح( 20( إلى )1في الفقرات من )

 أمثلة التبرك المشروع متعددة منها التبرك بـ:  1

الصحابة رضي هللا   )ب( التمسح بأستار الكعبة  )أ(
 عنهم 

   األولياء والصالحين )د( قراءة القرآن )جـ( 

 وتسمى اليمين الكاذبة بـ:  من الكبائرالكذب في اليمين  2

 )د(اإلقسام على هللا  يمين اللغو  )جـ( اليمين الغموس  )ب( )أ(اليمين المنعقدة 

ِهينٍ  يدل قوله تعالى:) 3 ٍف مَّ  : النهي عن  ( علىَوََل تُِطْع كُلَّ َحَّلَّ

النهي عن كثرة الحلف باهلل ولو  )د(  السرقة  نهيال )جـ(  الحلف بغير هللا  )ب(    الحلف باهلل كاذباً متعمداً  )أ(
 َ  كان صادقا

   اَلجتماع على الطعام يعد من التبرك بـ: 4

بذات النبي صلى هللا   )ب(    الهيئات المشروعة )أ(
 عليه وسلم وآثاره 

 ببعض األمكنة   )د( ببعض األزمنه ( )ج

 : أنه حكم النذرعلى ( أنَّه نَهى عن النَّذِر،وقال: إنَّه َل يأتي بَخيٍر، وإنَّما يُستَخَرُج به ِمَن البَخيلِ )ي ِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم:لنبايدل حديث  5

 بدعة ج(  مكروه ج(  مستحب )ب(  واجب )أ( 

 أن تحلف على هللا أن يفعل أو َل يفعل هو معنى:  6

 اإلقسام على هللا )د(  النذر ( )ج الحلف )ب(  التبرك )أ( 

  : يعدسبب لحصول البركة من هللا  اوالتمسح به  القبوراَلعتقاد أن زيارة حكم  7

 مستحب )د(  جائز  )جـ(  شرك أصغر )ب(  شرك أكبر )أ( 

   :مثل يشرع التبرك ببعض األزمنة   8

األكل من جوانب  )ب(  اَلعتكاف في المساجد  )أ(
 الصحن 

 شرب ماء زمزم )د(  صوم رمضان  )جـ( 

 المشروع هو الحلف بـ: الحلف  9

 )د(األولياء والصالحين  )جـ( أسماء هللا وصفاته  )ب( األنبياء واتباعهم  أفاضل الصحابة )أ( 

 : عند المسلم باهلل إَل  لفيجب تعظيم الحلف باهلل فَّل يح  10

الحاجة لتأكيد المحلوف  (أ)
 عليه 

ي أمر حتى يصدقه  أ( ب )
 الناس 

 نيل ثقة الناس به ( د) الحصول على المال  (جـ)

   

 6من  1
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 يجوز أن يقسم العبد على ربه إذا كان بسبب:  11

 قوة رجائه وحسن ظنه   )د(   غروره بنفسه ()ج سوء ظنه  )ب(   إعجابه بكثرة أعماله )أ(

 :فحكم نذرهشفاء ولده  من أجل صحاب القبور ألرجل نذر أن يذبح  12

 شرك أصغر ( د) شرك أكبر ( جـ)   جائز( ب ) مستحب (أ)

 أعظم سبب للبركة هو:  13

 تقبيل الحجر األسود ( د) زيارة قبور الصالحين ( جـ) اإليمان والتقوى ( ب ) التمسح بجدران المسجد ( أ)

 يدل قوله تعالى: ) َواْحفَظُوا أَْيَمانَكُْم (على وجوب:  14

 حسن الظن باهلل  )د( الوفاء بالنذر  )جـ( الصدق في الحلف ( ب ) الكذب في الحلف ( أ)

 :مثل النذر بـ أمثلة نذر الطاعة التي تنعقد ويجب الوفاء به متعددة  15

 شرب الخمر  (د) قتل أحد بغير حق ( جـ) الذبح لقبور األولياء  (ب )   صدقة أو قيام ليل (أ)

 : حكم الحلف بغير هللا  16

 مكروه  )د( بدعة  ()ج شرك أصغر  )ب( جائز  )أ(

 توكيد الشيء بذكر معظم بأحد حروف القسم الثَّلثة : الباء أو التاء أو الواو هو معنى:  17

 الرقى )د(  حلف ال)جـ(  الكهانة )ب(  اإلقسام على هللا )أ( 

   : أحكام التبرك المشروع متعددة منها  18

اتباع الدليل في  وجوب  )أ(
 كيفية التبرك بالشيء

بغير دليل  البركة تثبت )ب(
 شرعي

أن البركة تمنح من   )جـ(
 دون هللا 

َل يشترط اَليمان في الحصول  )د(
 على البركة 

 بـ:  مرادهو ال أن يوجب العبد على نفسه شيئاَ لم يوجبه الشرع مثل صوم ثَّلثة أيام من كل شهر 19

 النذر  )د( العرافة  )جـ(   التبرك)ب(    التمائم )أ( 

 معظماَ عند الحالف إلى درجة عبادته له فحكمه: إذا كان المحلوف به   20

 مستحب )د(  جائز ( )ج شرك أصغر  )ب(    شرك أكبر )أ( 
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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 لتعليم بمحافظة جدةلاإلدارة العامة  

 مدرسة البيان النموذجية 

 البنك الشامل  الثاني الفصل الدراسي 

 هـ 1442 -للعام الدراسي    

 

 توحيد  المادة 

 المتوسطة   المرحلة 

 الثاني   الصف 

  المعلمة  

 لتوحيدبنك أسئلة ا

 : اختاري البديل الصحيح( 30( إلى )1في الفقرات من )

 لها طرق متعددة منها أن: الشرعية الرقية   1

يستعيذ باألولياء من  )ب(  يكتب كالم غير مفهوم )أ( 
 الشر   

 في ماء ويشربه المريض   )د( يقرأ  يستعين بالشياطين )جـ( 

 بتقدير من هللا هي من: تؤثر إال   االعتقاد بأن الرقية ال 2

رقية غير  شروط ال )ب(     شروط الرقية الشرعية)أ( 
   شرعية 

 صور التمائم )د(  صور لتطير  ()ج

 حكم كل ما يعلق على األوالد أو المرضى من العظام والخيوط  شرك أكبر إذا اعتقد أنها:  3

 مباح تعليقها   )د(   بذاتهاتنفع ( )ج سبب في جلب المنافع )ب(    سبب في دفع الشرور)أ( 

   الواجب علينا اتجاه التمائم بأنواعها:  4

 ر عند لبسها دفع الضت  أنها االعتقاد )د( تعليقها لجلب الخير ( )ج التزين بها  )ب(   وإبطالها  إزالتها )أ(

 : عزائم ورقى وكالم يتكلم به وعقد تؤثر في األبدان والقلوب فيمرض او يقتل ويراد به 5

   )د( الرقى   الحياء( )ج   السحر)ب(    التمائم)أ( 

 يعد السحر كفراَ باهلل عز وجل وذلك ألن فيه:  6

 ادعاء لعلم الغيب )د(  شفاء من األمراض )جـ(  مساعدة لألخرين )ب(  تقرباَ هلل  )أ( 

  للساحر صفات متعددة منها أنه:  7

يحرص على الوضوء   )أ(
 لكل صالة  

 يدعي االخبار عن بعض المغيبات )د( يتبع خطوات علمية  ()ج يذكر اسم هللا  )ب(

 إذا شخص لديه علم شرعي فواجبه اتجاه السحرة أن:  8

 )د( يبين بطالن عملهم  )ج( يصدق ببعض أعمالهم  يخاف منهم ويتبعهم  )ب(  يسكت عنهم ويطيعهم  )أ( 

ا أَْلقَْوا َسَحُروا أَْعيَُن النَّاِس( تأكد اآلية استخدام سحرة فرعون لسحر: في قوله  9  تعالى:) فَلَمَّ

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

 : بـ  يعد من عالج السحر المشروع وهو حل السحر 10

 سحر مثله ( د) الرقية الشرعية  (جـ) الذبح لألولياء ( ب ) تعليق التمائم  (أ)

   

 6من  1



 (04(1431007-01ن م / م م /

 اسم عام لكل من يدعي معرفة األمور بمقدمات يستدل بها على المسروق هو:  11

 العراف  )د( المنجم )جـ(  الساحر )ب( الكاهن )أ(

 حكم الكهانة والعرافة :  12

 شرك أكبر ج(  ج( شرك أصغر  كفر)ب(  جائز )أ( 

 التطير في القلب فليقل   :  إذا  وقع 13

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

ُ ( ب ) هَ  الَ  )َللاَّ   اْلَحي   هُوَ  إاِلَّ  إِلََٰ
   اْلقَي وُم( 

  وبحمدك اللهم  سبحانك( جـ)
 أنت  إال إله ال

  ما شر من  الفلق برب  أعوذ  )قل( د)
 خلق( 

 يشرع التبرك ببعض األزمنة مثل:  14

األكل من جوانب  )ب(  االعتكاف في المساجد  )أ(
 الصحن 

 شرب ماء زمزم )د(  صوم رمضان  )جـ( 

 يجوز أن يقسم العبد على ربه إذا كان بسبب:  15

 قوة رجائه وحسن ظنه   )د( غروره بنفسه   ()ج سوء ظنه  )ب( إعجابه بكثرة أعماله   )أ(

 متعددة مثل النذر بـ:أمثلة نذر الطاعة التي تنعقد ويجب الوفاء به  16

 شرب الخمر  (د) قتل أحد بغير حق ( جـ) الذبح لقبور األولياء  (ب ) صدقة أو قيام ليل   (أ)

 : على وجوب (  َواْحفَظُوا أَْيَمانَكُمْ يدل قوله تعالى: )  17

 حسن الظن باهلل  )د( الوفاء بالنذر  )جـ( الصدق في الحلف ( ب ) الكذب في الحلف ( أ)

 الفأل عن الطيرة وذلك أن الفأل: يختلف  18

 يجلب السعادة إلى القلب )د( فيه سوء ظن باهلل )جـ( سبب للخوف  )ب( فيه توقع للشر  )أ(

 يجوز االستدالل بالنجوم على :  19

 جهة القبلة  )د( موت أو حياة ()ج صحة أومرض  )ب( حصول الخير أو الشر  )أ(

 األنواء هو: نسبة السقيا ومجيء المطر إلى  20

 سحر التخييل )د(  علم التأثير )جـ(  االستقساء باألنواء )ب(  التمائم   )أ( 

 اآليات واألدعية التي يسن أن تكون في الرقية متعددة منها :  21

 )بسم هللا توكلت على هللا(  )د( )اللهم إني أسألك الجنة( ( )ج سورة المسد   )ب(   سورة الفاتحة   )أ(

 االستخارة قبل الشروع في األمر من: تعد صالة  22

 )د( الرقية الشرعية  عالج التطير ( )ج السنن الرواتب )ب(  الصلوات المفروضة   )أ( 
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 أمثلة التبرك المشروع متعددة منها التبرك بـ:  23

الصحابة رضي هللا   )ب( التمسح بأستار الكعبة  )أ(
 عنهم 

 األولياء والصالحين   )د( قراءة القرآن )جـ( 

 مذهب الصحابة والتابعين أن االنتفاع بالقرآن ال يكون إال بـ:  24

 تعليق بعض آياته للحفظ  )د( قراءته بتدبر )ج(  تعليقه على األوالد )ب(  وضعه في البيوت كزينة )أ( 

 صور التطير متعددة منها التطير بـ:  25

 شهر رمضان (د) كلمة يا ناجح سماع ( جـ) الغراب والبوم  (ب ) الشخص المبتسم   (أ)

 الكذب في اليمين من الكبائر وتسمى اليمين الكاذبة بـ:  26

 )د(اإلقسام على هللا  يمين اللغو  )جـ( اليمين الغموس  )ب( )أ(اليمين المنعقدة 

 يسمى بـ:  لدفع الضر ما يُعلًق من الخيوط أو الخرز أو الحصى على األعناق أو في البيوت  27

 وسائل للحفظ من الشرور )د(  التحصين باهلل ( )ج   التمائم)ب(  التوكل على هللا )أ( 

 حكم تعلم أوقات الزرع والبذر من خالل سير النجوم :  28

 شرك أصغر )د( شرك أكبر )جـ(  محرم  )ب(  جائز  )أ( 

 الحلف المشروع هو الحلف بـ:  29

 )د(األولياء والصالحين )جـ( أسماء هللا وصفاته )ب( األنبياء واتباعهم  الصحابةأفاضل )أ( 

 أحكام التبرك المشروع متعددة منها :  30

وجوب اتباع الدليل في   )أ(
 كيفية التبرك بالشيء

البركة تثبت بغير دليل  )ب(
 شرعي

أن البركة تمنح من   )جـ(
 دون هللا 

الحصول  ال يشترط االيمان في )د(
 على البركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


