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 لمسابقةامن  الثالثةللمرحلة نموذج األجوبة الصحيحة 
 (هـ15/9/5417) -( هـ51/9/5417)

 

 الثالثالخيار  الثانيالخيار  األولالخيار  الســـــــؤال م

 ُمباحة لعدم ورود هني :تُعد إطالة األظافر  .1
مكروهة ملخالفتها 

نَّة  السُّ
ُُمرَّمة ألهنا َتَشبُّه 

 بالنصارى

نَّةِ مكروه ألنه  :َتزِيني اجُلدران بآيات القرآن الكرمي  .2  َيطُرد الشياطني للمكانبَرَكة  خمالف للسُّ

 : إذا كان اللباس شائًعا بني املسلمني والكفار فإنه  .3
النِتفاء ِعلَّة  هجيوز لبسُ 

 ُيكره لبُسه  التحرمي وهي التشبُّه
ََيُرم لبُسه ألن فيه 

 الكفارَتَشبُّه ب

نَّة :يعترب تَ زَيُّن املرأة بالِفضَّة  .4 َحراًما ألنه َتَشبُّه  فيهُمباًحا ال شيَء  ُمسَتَحبًّا ألنه من السُّ
 بالرِّجال

إذا كان احلرير ُمَبطًَّنا بُِقْطٍن أو ِكتَّان فإن لبسه بالنسبة   .5
 :للرجال

ُمباح ألنه ليس حريرًا 
 خاِلًصا

مكروه ملا فيه من 
ف   الَّتَّ

حرام سواء كان ُمَبطًَّنا 
 أو غري ُمَبطَّن

 ال جيوز جيوز مع الكراهة ُمطلًقاجيوز  :ُحكم َحْلِق املرأة َشعرها بالُكلِّيَّة  .6

 حراًما  ا مكروهً  ُمباًحا  :يُعترب كشف العورة يف حال اخلَلوة لغري حاجة  .7

 اعترب كًًل من اخليار الثاين والثالث إجابات صحيحة( 7)يف السؤال رقم * 

ما هو حكم عمليات اجلراحة لتجميل األنف بتصغريه أو   .8
تغيري ُمرمة ألن فيها  جائزة لكثرة احلاجة لذلك :تغيري شكله

 مكروهة  خللق اهلل

حرام ألنه قد يَتعرَّض  :ُحكم نَ ْقش اخلامت مبا فيه ِذكر اهلل تعاىل  .9
 للنجاسات

مكروه ألنه قد يؤدي 
 جيوز إىل امِتهانِه

يُفهم من حترمي النيبِّ صلى اهلل عليه وسلم للحرير على   .11
وجيوز ََيُرم افَّتاُشه  ََيُرم لبُسه وجيوز افَّتاُشه :الرِّجال أنه

 ََيُرم لبُسه وََيُرم افَّتاُشه لبُسه

أن األمر خاص بأمهات  {فاسألوهن من وراء حجاب}: املقصود من قوله تعاىل  .11
 املؤمنني فقط

أن األمر خاص 
 بالصحابيات فقط

أن األمر عام جلميع 
 النساء

 الرأس والذراع الوجه والكفان :ما يُباح للَمرأة َكشُفه أمام امرأة مثلها  .12
ما يظهُر منها غالًبا،  

عِر و  اليدين كالرَّقَبِة والشَّ
 الَقَدمنيِ و 
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13.  
ما حكم لبس الرجال للخامت الذي َيتوي على اجلواهر 

 واألحجار الكرمية
ال جيوز ألن هذا خاص 

 بالنساء
جائز وهو قول 

 اجلمهور
مكروه ألنه من خوارم 

 املروءة

ما ظهر  وال يبدين زينتهن إال}: االستثناء يف قوله تعاىل  .14
 :يُقصد به {منها

 اليدان والقدمان الثياب الوجه والكفان

 جائز يف تزين السقف فقط ..استعمال الذهب والفضة يف تزيني البناء  .15
جيوز إذا استخدم  

 كطًلء لألبواب

سواء يف السقف   ََيرم
أو اجلدراِن أو األبواِب 

 هوَغري  بِطًلء
 


