المادة
الصف
الفصل
الزمن

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة تعليم حائل

توحيد
الثالث المتوسط
الدراسي األول
ساعة ونصف

أسئلة اختبار الفصل الدراسياألول لعام  3418 – 3417ه
اسم الطالب  .................................................................................................:الصف ..................................................................................

استـعن باهلل  ,,وابدأ اإلجابة :
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السؤال األول :
 -1ماحكم سب الدهر مع الدليل؟

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
 -2ماهي مراتب القدر ؟ مع الدليل ألحدها .
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

السؤال

الثاني :ضع خطا ً تحت اإلجابة الصحيحة:

 - 1الدهر هو .

 -الزمان

 - 2حكم الصبر .

واجب

 المكان -محرم

 - 3هداية القلب من .

 -ثمرات الصبر

 -4صبر اللسان يكون .

 -بترك الجزع

 -5السحر .

 -7حكم من صدق الكاهن .

 -العلم

 -مكروه

 -مباح

– ثمرات عدم الصبر
 -بترك شق الجيوب

 -عمل مالئكي

-6من العالمات التي يعرف بها الساحر.

 -المسكن

– السؤال عن الطول
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 -ثمرات التسخط

 -ثمرات الجزع

 بترك لطم الخدود -عمل طبيعي

– عمل جائز

– السؤال عن الوزن -السؤال عن األكل

 -الكفر بما أنزل على محمد صلى هللا عليه وسلم

– جائز

أقــلــب الــورقـــة

 بترك النياحة– عمل شيطاني
 السؤال عن اسم األم -بدعه

 -مكروه

السؤال

الثالث :ضع الرقم املناسب من اجملموعة ( أ ) مبا يناسبه يف اجملموعة ( ب )

أ
1

الرقم
املصائب عند الصرب عليها
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ب
التخييل

2

نسبة املطر لغري اهلل

صالة الفجر يف مجاعة

3

من أنواع السحر

أنها عالمات يهتدى بها يف الرب والبحر

4

من طرق الوقاية من السحر

النجوم

5

من فوائد النجوم

اللهم صيبا نافعا

6

األنواء هي

كفر أكرب

7

يسن عند نزول املطر قولنا

تكفر الذنوب

السؤال الرابع :ضع هذه الكلمات بما يناسبها من الفراغات ::
القدر – السحر – النشرة – الكهانة – قراءة الفنجان – التنجيم – االستسقاء – العرافة – اخللق
 ..................................- 1حل السحر عن املسحور .
 ....................................- 2اإلخبار عما يكون يف مستقبل الزمان .
 ...................................- 3من طرق تكلم الكهان والعرافني عن املغيبات .
 ...................................- 4االستدالل باألحوال الفلكية على احلوادث األرضية اليت مل تقع .
 .................................- 5طلب السقيا وهو املطر .
 ...................................- 6ادعاء معرفة األمور اخلفية مثل املسروقات .
 ..................................- 7من مراتب القضاء والقدر .
 ....................................- 8عمل شيطاني يؤثر يف القلوب واألبدان .
 ...................................- 9علم اهلل تعاىل باالشياء قبل حدوثها .

انتهت األسئلة وفقكم اهلل
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