
 
 

  

 ( اختاري االجابة الصحيحة:02الى )( 1في الفقرات من )      

1 
 :يعبدونهم كانوا ممن موقفهم يكون القيامة يوم الله، خلق من عظيم خلق المالئكة

 عز الله عند لهم الشفاعة( أ)

 .وجل

 .عليهم الصالة( د) .لهم االستغفار( جـ) .منهم التبرؤ( ب)

0 
 :كثيرة منها صفات اآللهة الباطلة 

 القدرة على الخلق واإليجاد( أ)

 

السمع الواسع لجميع من ( ب)

  يدعوه وإجابتهم جميعا  

القدرة على النصرة ( جـ)

 والنفع.

ال يملكون ألنفسهم نفعا  ( د)

 وال ضرا .

3 
 ق المشركون بغير الله تعالى وذلك لـ:يتعل

 لتدبرهم في الكون.(د) جهلهم بالله( جـ) وجل. تقديرهم لله عز( ب)   قوة إيمانهم.( أ)

4 
 :منها  صور عبادة األنبياء

 طلب النصرة منهم.(أ)

 

 

 

 

.الطواف بعد( ب) .عنه

 جمرة رمي بدأ( جـ) 

 .راسه حلق( د) . العقبة

 

 

 طاعتهم فيما أمروا به.( د) نصرتهم والدفاع عنهم.( جـ) اتباعهم واالقتداء بهم.( ب)

5 
 أكثر األنبياء الذين غال فيهم أتباعهم ورفعوهم فوق مكانتهم: 

وابراهيم عليهما عيسى  (أ)

 السالم|.الصالة و

ا وهود عليهمموسى ( ب)

 السالم. الصالة 

محمد وعيسى عليهما ( جـ)

 الصالة والسالم.

نوح عليهما ومحمد (د)

 الصالة والسالم.

6 

 :ومنهالعبادة النبي صل الله عليه وسلم صور 

تباعه فيما أمر واجتناب ما إ(ب) إحياء السنن المهجورة.( أ)

 نهى عنه.

الصالة عليه عند ذكره ( جـ)

 الله عليه وسلم. صلى

 االستغاثة به في الشدائد.( د)

7 
 وذلك بـ: فيه الغلو من وسلم عليه الله صلى النبي حذر

 زيارة من النساء منع( أ)

          .                    القبور

مجاوزة الحد في المدح ( جـ)  .         البدع عناالبتعاد ( ب) 

                          والكذب فيه

 .                      المعاصي عن البعد( د)

8  
 :برسالة مبشرا   السالم عليه عيسى الله نبي وجل عز الله أرسل

 .السالم عليه هود(د)                                     .السالم عليه نوح( جـ) .وسلم عليه الله صل محمد(ب)                              .السالم عليه موسى( أ) 

9 
 :أنهم يظنون المالئكة يعبدون المشركين بعض كان

 .وجل عز الله يسبحون(د)                            .سبحانه عنده لهم يشفعون( جـ) .خلقه إلى تعالى الله رسل(ب)                                    .     للمؤمنين يستغفرون( أ)

12 
 :على يدل وسلم عليه الله صلى الرسول على الصالة كثرة

 الطاعات عن االنشغال( جـ)                                              . البدع في الوقوع( ب)                                              .فيه الغلو( أ) 

                                       .األخرى

 عليه حث ومما محبته( د)

 .الشرع

11 
 :ومنها السالم عليهم الكرام المالئكة صفات تعددت

 في وعظمة كبيرة قوة(ب)              .طين من ُخلقوا(أ)

    .الخلق

 في كالبشر الله خلقهم(جـ) 

                       .للحياة جاتهماحتيا

 األمور بعض معرفة( د)

                      .الغيبية

 
 

 المملكة العربية السعودية

لتعليم اإلدارة العامة ل
 حافظة جدةمب

  مدرسة البيان النموذجية

 األول الدراسي الفصل

 هـ1441 - هـ1442 الدراسي للعام

 توحيد           المادة

 االولى الوحدة

 المتوسط المرحلة

 ثاني متوسط الصف

 فايزه المقاطي المعلمة                      : التوحيدبنك األسئلة لمادة 

 5من  1
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10 

                     :أنهم وهي سبحانه عنده رفيعة منزلة لهم جعل أولياء وجل عز لله

 والهم عليهم خوف ال( د)       .القيامة يوم التام النور(جـ)           .نور من منابر على(ب) .القيامة يوم يشفعون( أ)

 .يحزنون

13 
 :صالحين من دون الله زعمهم أن لهمحجة المشركين في عبادة األولياء وال

ماالً ينفقونه على  )جـ( جاهاً عند أقوامهم.)ب(   جماالً في مظهرهم. )أ(

 المحتاجين.

 جاهاً عند الله عزوجل)د(

14 

 أفضل البشر والرسل وأكرمهم والدليل: النبي محمد صلى الله عليه وسلم

قول الله تعالى:)ليس لك من  )أ(

 .األمر شيء

قول رسول الله صل الله )ب(

عليه وسلم:)أنا سيد الناس يوم 

 القيامة(.

قول وفد بني عامر  )جـ(

                    للرسول:)أنت سيدنا(.

قول الله تعالى:)قل إنما  )د(

 .أنا بشر مثلكم(

15 

 :على ذلك فدل القطمير حتى شيئا تملك ال الله دون من يدعونها التي المشركين ألهه

 .الله خلق عظم(د) .الخلق في الله إعجاز(جـ) . عبدها من مصير(ب) .وعجزها ضعفها(أ)

  

17 

 :ماتوا عندما أنهم والصالحين األولياء عبادة في األصل

 ثم صور لهم قومهم وضع( ب) .             ونسوهم بهم قومهم يهتم لم(أ) 

 .       عبدوها

 والترحم بدفنهم قومهم قام( جـ)

 .                        عليهم

 أجسادهم قومهم ألقى( د)

 .                      النار في

18 

 :أساس على قامت السالم عليهم األنبياء دعوة

 .والشهرة الجاه طلب( ب) . دعوتهم على األجر أخذ( أ)

 

 .الله سبيل في الجهاد( د) .الدين إقامة(جـ)

19 
 من صفات المالئكة الكرام أنهم:

يفعلون بعضا من أوامر  )جـ(  لهم أجنحة.)ب( خلقو من طين. )أ(

 الله.

 خلقوا من نار.)د(

02 

 : وأنه السالم عليه عيسى الله بنبي ونؤمن بقلوبنا نعتقد أن يجب

 من العزم أولي أحد( جـ) رسالته عامة (ب) .القيامة يوم الناس سيد( أ)

 .الرسل

 .مشفع وأول شافع أول( د)

01 

 له يعبد من دون الله عبادته باطلة ألنه ال يستحق العبادة إال من:كل إ

اتصف بصفات الكمال )أ(

وانتفت عنه أغلب صفات 

 النقص .

اتصف بصفات الكمال )ب(

المطلق وانتفت عنه صفات 

 النقص كلها.

بأغلب صفات اتصف )جـ( 

الكمال وانتفت عنه صفات 

 النقص.

من  انتفت عنه بعضا)د(

صفات النقص واتصف 

 بصفات الكمال.

10 

 الرسول صل الله عليه وسلم ال يقدر على نفع ابنته فاطمة رضي الله عنها وهذا يدل على أنه :

محبته صل الله عليه وسلم )ب( ال يملك شيئا ألقرب أقاربه.)أ(

 رضي الله عنها.ألبنته فاطمه 

الله  ىمحبة أقاربه له صل)جـ(

 عليه وسلم.

 ىمكانته بين أقاربه صل)د(

 الله عليه وسلم

13 
 موقف المالئكة  يوم القيامة ممن عبدهم أنهم:

 يشفعون لهم عند الله.)د( ممن عبدهم. يتبرؤون )جـ( .للمؤمنينيستغفرون )ب( يدعونهم عند الله.)أ(

14 
 ول صلى الله عليه وسلم بــ:يكون الغلو في الرس

محبته أكثر من محبة  )جـ( رفعه فوق مكانته. )ب( طاعته في كل ما أمر.)أ(

 الوالد والولد.

 البعد عن ما نهى عنه.)د(

15 
 ألهه المشركين التي يدعونها من دون الله ال تملك شيئا حتى القطمير فدل ذلك على: 

  عظم خلق الله.)د(  إعجاز الله في الخلق.جـ() مصير من عبدها.)ب( ضعفها وعجزها )أ(

16 
 عيسى عليه الصالة والسالم ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة:

ابراهيم عليه الصالة  )د( )جـ( محمد صل الله عليه وسلم  نوح عليه السالم.)ب( زمانه الذي كان فيه. )أ(

 والسالم.
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 الثاني:زاوجي بين األدلة في العمود األول ومدلوالتها في العمود (  7 لى )( إ1في الفقرات من )

               

 أكملي العبارات التالية بما يناسبها: -س / أ                

 من دون الله عزوجل منهاتعددت معبودات المشركين  -1

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

 الصفات التي يجب توفرها فيمن يستحق العبادة منها -0

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

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

 صفات اآللهة الباطلة عديدة منها -3

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

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

 وذلك بسببيتعلق المشركون بغير الله تعالى  -4

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

 األنبياء عليهم السالم لهم مكانة وهي أنهم -5

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

 

 مدلوالتها األدلة

 معشر قريش اشتروا أنفسكم :)ياصلى الله عليه وسلمقال النبي (1)
 ال أغني عنكم من الله شيئاً( 

أن من أعتقد أن في عيسى عليه السالم شيئا من خصائص    
 الربوبية أو األلوهية فقد كفر.

ة   ُكل ِ  ِفي بَعَث نَا قال الله تعالى:) َولََقد  (0)  أَنِ  َرُسوالً  أُمَّ
بُُدوا  تَنِبُوا لَّهَ ال اع   ( الطَّاُغوتَ  َواج 

 قاربه.قرب أأن الرسول صل الله عليه وسلم ال يملك شيئا أل    

  ال َماَلئَِكةَ  تَتَِّخذُوا أَن يَأ ُمَرُكم   َوالَ :)تعالى الله قال( 3)
بَاًبا َوالنَّبِي ِينَ   (أَر 

 وال ضًرا عًاأنه صلى الله عليه وسلم ال يملك لنفسه نف 

لُقُ  أَفََمن:)تعال للها قال (4) لُقُ  الَّ  َكَمن يَخ  من دالئل استحقاق الله للعبادة وحده ال شريك له القدرة على  (تَذَكَُّرونَ  أَفاَلَ  يَخ 
 الخلق واإليجاد

 .الله عباد من عباد والسالم الصالة عليهم األنبياء أن    ( ثاََلثَة   ثَاِلثُ  اللَّهَ  إِنَّ  قَالُوا الَِّذينَ  َكفَرَ  لَّقَد  :)تعالى الله قال (5)

ِلكُ  الَّ  قل(: تعالى الله قال (6) ا َوالَ  نَف عًا ِلنَف ِسي أَم    إِالَّ  َضرًّ
لَمُ  ُكنتُ  َولَو    اللَّهُ  َشاءَ  َما تُ  ال غَي بَ  أَع  ثَر  تَك   َوَما ال َخي رِ  ِمنَ  اَلس 

 ( السُّوءُ  َمسَّنِيَ 

 .شرب أنه وسلم عليه الله صلى نبيه الله وصف   

 الله عبادة إلى جميعا الناس يدعون جاؤوا األنبياء جميع أن    (ُهوَ  إِالَّ  يَع لَُمَها الَ  ال َغي بِ  َمَفاتِحُ  َوِعنَدهُ :)تعالى قال(7) 
 .معه مخلوق أي إشراك وترك وحده

األنبياء عليهم  المالئكة وعبادة عبادة من حذر تعالى الله أن    
 السالم.

 العلم العبادة يستحق فيمن توفرها يجب التي الصفات من   
 .نقص يعتريه ال الذي الكامل

 (7 1430100-01)  04/ م/ م  من  5من  3



 
 

 

 تعددت صور عبادة األنبياء ومنها -6

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

 لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم صور منها -7

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

 الرسول صلى الله عليه وسلم له مكانة رفيعة وهي -8

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

 حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه وذلك بـ -9

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

 ................................الجن من  الله تعالى خلق -12

 .............................المالئكة من الله تعالى خلق  -11

 :  نحو المسلم على الواجب  -10

 السالم عليهم األنبياء -أ

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

 السالمعليه  المالئكة -ب

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

 والصالحيناألولياء  -ج

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

 

 لماذا يتعلق المشركون بغير الله تعالى؟ -1س

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

 

 عليهم السالم. عليها دعوة األنبياءسس التي قامت وضحي األ -0س

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

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

 

 اذكري عقيدتنا في عيسى عليه السالم . -3س

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

...................................................................................................................................................... 
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 عبادات المالئكة  عليهم السالم وأعمالهمبيني  -4س

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

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

 

 ولي. اسم عليه يطلق أن يستحق من صفات حددي -5س

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

 

 والصالحين. األولياء يعبد من بها يحتج التي الشبهة وضحي -6س

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

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

 

 ؟ اتباعهم فيهم غلو الذين اءاألنبي اذكري’  فيهم غلو من ومنهم اتبعوهم من فمنهم األنبياء من الكثير الله أرسل -7س

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

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

 

 كانت إذا( خ) والحرف صحيحة العبارة كانت إذا( ص) الحرف فقرة كل أمام اإلجابة ورقة في ظللي( 8) إلى( 1) من الفقرات في
 خاطئة العبارة

 ( )          .  ـ خلق الله المالئكة من نور وخلق الجن من نار1

 

ً  إعطاؤه وسلم عليه الله صلى الرسول في الغلو مثالـ 0  )         (      . والربوبية األلوهية صفات من شيئا

 

 )        (.    شرائعهم متشابهةـ جميع األنبياء 3

 

 )           (         . وجل عيسى عليه السالم مبشراً برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ه عزلأرسل ال ـ4

 

 .       )        ( السالم عليه نوح الله نبي وخاتمهم الرسل أفضل وهو وأكرمهم وأفضلهم وصفوتهم الناس سيد ـ5

 

 )       ( .        عيسى عليه السالم ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعته ـ6

 

ً  كان من كل هو ولي اسم عليه يطلق أن يستحق الذي ـ 7 ً  مؤمنا  (  )      .         تقيا

 

 )     ( .والنفع النصرة على رةدالق عدم منها متعددة الباطلة اآللهة صفاتـ 8
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 ( اختاري االجابة الصحيحة:02( الى )1في الفقرات من )أ/                 

1 
 :بـ نةاالستعا منها عديدة أمثلة الله إال عليه يقدرال  فيما الله بغير لالستعانة

        المتاع حمل على ألخا( أ) 

          بمس

   الغائبين األحياء(  د)        الدرس فهم على المعلم( جـ)       دين قضاء على الصديق( ب)

0 
 : تكون أنها عنه وتختلف الدعاء أنواع من نوع االستعانة

   الطلب دون  بالنداء( د)                 والشدة الكرب في( جـ)                   منيوالت بالرجاء )ب(              وغيرهما. والطلب بالنداء )أ(

3 
 :شبهوا األضرحة بـأنهم  القبور على العاكفين أمر حقيقة

 وشهواتهم ملهياتهم( د)   ومعبوداتهم آلهتهم( جـ)              الله بيوت (ب)  النصارى كنائس( أ)

4 
 :   ألنهاالقران  قراءةب البدء  يريد منتشرع االستعاذة ل

 الخمول تبعد(د)                  الشيطان تصرف(جـ) الذاكرة تقوي(ب) الصحابة من السابقين عادة)أ(

5 

 :صيغتها وتكون جائزة  علية يقدر  فيما بالمخلوق االستعاذة

  الساحر بعظمة أعوذ( د)     الوادي دبسي أعوذ( جـ)  يتوبمعلم بالله أعوذ )ب( بوالدي ثم بالله أعوذ( أ)

 :ألنه الشرك وسائل من ووسيلة محرم ضريح او بقبر الطواف 6

 الضريح صاحب عظم( د)    واألجداد اآلباء قلد  (جـ)  عزوجل عبادة للهظنه ( ب)         للميت ريقتو( أ) 

7 
 : ألنها تعالى لله صرفه يجب عبادة الذبح

 مخالفة ألهل الجاهلية( د)      اظهار لغنى العبد( جـ)            تفاخرفيها إظهار لل( ب)                       من أجل القربات (أ) 

8  
 :الله لغير ذبح لمن عقوبةال تعالى الله جعل

 من ردوالط اللعن( د)  مرتفع مكان من القذف( جـ)  بالحجارة الرجم( ب)              الدنيا ملذات من الطرد )أ(

        .رحمته

9 
 ال يجوز ألنه نوع من :" وبك بالله أعوذ:" قول

     األكبر الكفر( د)         والخرافات البدع(  جـ)        األكبر الشرك( ب)                  األصغر الشرك( أ)

12 
 حكم االستعانة باألحياء الحاضرين فيما ال يقدر عليه إال الله:

شرك أكبر مخرج من )ب( مخالف للشرع بدعة وأمر)أ(

 الملة..

 شرك أصغر)د( جائز في المباحات)جـ(

 

 
 
 
 

ةالمملكة العربية السعودي  

 التعليموزارة 

لتعليم اإلدارة العامة ل
 حافظة جدةمب

  مدرسة البيان النموذجية

 الفصل الدراسي األول 

 هـ 1441 - 1442  الدراسي لعام

 

 توحيد المادة

 الثانية الوحدة

 المتوسطة         المرحلة

 وسطالثاني المت الصف

 فايزه المقاطي المعلمة                                                           : التوحيدبنك األسئلة لمادة

 5من  1
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11 
 االستعانة أعم من الدعاء واالستغاثة وذلك ألنها تشتمل على :

 مراتب االيمان)د( النداء والطلب وغيرهما)جـ( شعب اإليمان )ب( شروط ال اله إال الله )أ(

10 
ْبرِ  اْستَِعينُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا)تعالى : قول الله  اَلةِ  بِالصَّ  يدل على: ( َوالصَّ

الستعانة نوع من أنواع ا)جـ( تحريم الطواف بالقبور)ب( بطالن عبادة غير الله)أ(

 االستغاثةالدعاء و

 اللعن لمن ذبح لغير الله)د(

13 
 فأعطاه مبلغاً من المال ليقضي دينه حكم فعله:أحمد عليه دين ال يستطيع رده فستعان بصالح 

 شرك أصغر)د( ال يجوز فعله)جـ( جائز وال شيء عليه)ب( شرك أكبر مخرج من المله)أ(

14 

 مثلتها االستعانة:نة جائزة في األمور المباحة ومن أاالستعا

صديق على قضاء حوائج الب)أ(

 الدنيا

بالصحابة رضوان الله )ب(

 شفاءطلب العليهم في 

عليه  بالرسول صَل الله)جـ(

 وسلم في جلب نفع أو دفع ضر

الحصول في بالمالئكة )د(

 على التوفيق

15 
 تحسين فعل المعصية والمنكرات مثال على:

الحرص على االستغاثة )د( نزغات الشيطان )جـ( سعة رحمة الله )ب( وجوب انكار المنكر )أ(

 بالله

16 
 هم يأذونه بلعب الكرة عند باب منزله فحكم تصرفه: اشتكى زيد على أوالد جاره ألن

ائز ألن المستعاذ به حياً ج)أ(

 حاضراً 

االستعاذة  ألن  كبرشرك أ)ب(

 عبادة لله وحده

غير جائزة ألنها استعاذة )جـ(

 يقدر عليه بمخلوق فيما ال

الله لم يأمر  بدعة ألن)د(

 بذلك

17 
 من أنواع الشرك األصغر قول:يعد 
 هذا الواديبعظيم )أعوذ )ب( بالله ثم بك( )أعوذ)أ(

 (من شر ما فيه

 )أعوذ بالله وحده()د( )أعوذ بالله وبك()جـ(

18 
 :لـ تذبح كالتي  الله إلى التقرب بها يقصد وال الله اسم على تذبح التي هي المباحة الذبائح

 الحج في محظور فعل(أ)

 والعمرة

 عليه الله صلى سولالر(ب)

 وسلم

 الحج في واجب ترك(د) والضيف األهل(جـ)

 والعمرة

19 
 :هي الزمان آخر في تنتشر عبادة الى الحديث أرشد(..دوس نساء أليات تضطرب حتى الساعة تقوم ال:)وسلم عليه الله صلى الرسول قال

 الله بغير االستعانة(د) باألوثان الطواف(جـ) والعكوف االعتكاف(ب) الله لغير الذبح(أ)
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 العمودالثاني ( زاوجي بين األدلة في العمود االول وداللتها في 7 ( الى )1في الفقرات من )ب/ 

 

 

 
 

 اكملي ما يلي:/ أـ ج

  ........................ـ الطواف نوعان طواف مشروع وطواف1

 لـ...........................ـ االعتكاف  شرعاً هو لزوم مسجد 0

 ......................ة ومنها العقيقة وهي التي تذبح عنة متعددوعشرمالذبائح الـ 3

 

 وذلك في الجدول اآلتي: بين االستعانة والدعاء وكذلك بين االستعانة واالستغاثة مبينة أوجه االتفاق واالختالف قارني/ د

 

 مجال المقارنة

 

 وجه االتفاق

 

 أوجه االختالف

   االستعانة

  الدعاء

   االستعانة

  االستغاثة

 
   

 

 الداللة اآليات

ا:)تعالى الله قال(1)   الشَّْيَطانِ  ِمنَ  يَنَزَغنَّكَ  َوإِمَّ
 (اْلعَِليمُ  السَِّميعُ  ُهوَ  إِنَّهُ  بِاللَّهِ  فَاْستَِعذْ  نَْزغ  

 .عظيمة عبادة لله فاالعتكا     

فُوا:)تعالى الله قال(0)    .معصية على أسس مسجد في الصالة عن النهى             (اْلعَتِيقِ  بِاْلبَْيتِ  َوْليَطَّوَّ

 وأجل القربات العبادات أفضل من المشرفة بالكعبة الطواف      (نَْستَِعينُ  َوإِيَّاكَ  نَْعبُدُ  إِيَّاكَ :) تعالى الله قال(3) 

تَ  قال تعالى : ) أَفََرأَْيتُمُ (4)  ى   الالَّ  َوَمنَاةَ  َواْلعُزَّ
( الثَّاِلثَةَ   اأْلُْخَرى 

 يحرم الطواف ببقعة أو بناء إال بالكعبة             
  طواف بغيرها فهو ضالل عظيم   المشرفة وكل            

وقربة ولهذا يجب صرفها لله وحده وعدم  عبادة االستعاذة     (أَبَداً  فِيهِ  تَقُمْ  الَ :)تعالى قال(5) 
 إشراك  أحد معه في ذلك.

أْنَا َوإِذْ ﴿ قال تعالى:(6)   َمَكانَ  إِلْبَراِهيمَ  بَوَّ
 البَْيِت...(

وحده  العبادات كلها من الصالة والذبح وغيرهما تصرف لله     
 .ال شريك له.

 .قبره على فعكفوا فمات السويق لهم يلت كان             (َواْنَحرْ  ِلَرب ِكَ  فََصل ِ :)تعالى قال( 7)

  تعالى. لله إخالصها يجب التي العبادات أجل من االستعانة         
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 شرعية.وضحي صفة االستعاذة ال/  هـ

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

 وعدمه في كل فعل من األفعال اآلتية: بيني الحكم من حيث الجواز/ و

  ................................................ ـ االستعانة بالموتى1

 ...........................................رضي الله عنهم ـ االستعانة بالصحابة 0

 ........................................... ـ االستعانة بالحي القادر في دفع ضر أو جلب نفع3

 ................................................... ـ االستعانة بصديق على قضاء من حوائج الدنيا4

   

 أنواع االستعانة بغير الله مبينة حكم كل نوع. اكتبي/ ز

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

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

 وما عقوبة من ذبح لغير الله. اذكري أقسام الذبائح/ ح

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

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

 تحريم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. عللي/ ط

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

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

 .الحكم حيث من والشركية الشرعية الذبائح بين قارني/ ي

 

 

 

 

 وأين يشرع.معنى االعتكاف  ابرزي/ ك 

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

 ى العكوف وما حكمه.اذكري معن/ ل

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

 حقيقة العكوف على القبور واألضرحة. وضحي/ م

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

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

 

 

 الحكم ذبائحال

  الذبائح الشرعية

  الذبائح الشركية
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 ا كان منها بدعة أو شركا أكبر.بالتفصيل حكم الطواف باألضرحة مبينة م / وضحين 

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

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

 عددي ما يشرع االستعاذة بالله منه./ س

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

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

 :خاطئة العبارة كانت إذا( خ) والحرف صحيحة العبارة كانت اذا( ص) الحرف فقرة كل امام ضعي( 8) إلى( 1)من الفقرات في/   ع      

   يذبح فيه لغير الله ما فيه تعظيم مواضع الشرك وإحيائها. ـ الحكمة من تحريم الذبح لله في مكان1   

  ون منها المدد والبركة.ـ المشركون يعكفون على آلهتهم يطلب0   

  ـ الذبائح الشرعية متعددة منها األضحية هي التي تذبح عن المولود.3   

  شرعاً لزوم مسجد لطاعة الله. ـ العكوف4   

  ـ االستغاثة تكون في الكربة وغيرها.5   

  ـ االستعانة باألموات في شفاء المرضى أو حصول الرزق شرك أكبر.6   

  ستعاذة بالله منه ،االستعاذة بالله عند نزول أي مكان.ـ مما يشرع اال7  

  الذبائح المباحة هي التي تذبح لله تعالى ويقصد بها التقرب الى الله.ـ 8  
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 ( اختاري االجابة الصحيحة:92( الى )1في الفقرات من )  أ/    

1 
 كـ: بعضهم أو للعباد المنفعة الله سؤال اآلخرة في الشفاعةحقيقة 

 . للشافع األذن( د) . المشفوع عن الرضا( جـ) . الدنيا في للعمل الرجوع( ب) . الحساب األذن في( أ)

2 
 :يشفعون فإنهم البلوغ قبل يموتون الذين المسلمين أوالد

 . وأخواتهم إلخوانهم( د) . الصالحين ألصدقائهم( جـ) . وأمهاتهم ألباءهم( ب) . بالله يشرك ال مؤمن لكل( أ)

 الشفاعة يوم القيامة ال تكون إال لـ: 3

 أهل الذمة.  )د( المشركين والموحدين.  )جـ( ر والمنافقين.الكفا )ب( أهل التوحيد. )أ(

ْحَمنِ  ِعندَ  اتََّخذَ  َمنِ  إِالَّ  الشَّفَاَعةَ  يَْمِلُكونَ  الَ قال تعالى:)  4  : قول (، المراد بالعهدَعْهًدا الرَّ

 (الوكيل ونعم الله حسبي) (جـ) )ال إله إال الله()ب( . (بالله إال قوة وال الحول) (أ)

. 

 (لله والحمد الله سبحان)( د)

. 

5 
 زعمهم الله دون من والصالحين األولياء عبادة في المشركين شبهة

ا  لهم أن( ب) مظهرهم في جماالا  لهم أن( أ)  على ينفقونه ماالا  لهم أن( جـ) أقوامهم عند جاها

 . المحتاجين

ا  لهم أن( د)  الله عند جاها

 . وجل عز

 : ألن وذلك وحده الله من إال لبتط ال القيامة يوم الشفاعة 6

 .تعالى لله ملك الشفاعة(د) .للموحدين تكون الشفاعة( جـ) . ألهلهم يشفعون الشهداء(ب) . شفعاء واألنبياء المالئكة( أ)

7 
 :وهو العمل قبول شروط أحد( أََحًدا َرب ِهِ  بِِعبَاَدةِ  يُْشِركْ  َوالَ ):تعالى الله قول تضمن

 الله صلى للنبي المتابعة(ب) . عالىت لله اإلخالص(أ)

 .وسلم عليه

 الدجال المسيح خطورة(جـ)

 . األمة على

 ألهل خاصة الشفاعة(د)

 . التوحيد

8  
 يجوز للمسلم أن يسأل الله قائالً:

ِّ نبيك محمد )أ( اللهم شفع في 

 صلى الله عليه وسلم.

يا رسول الله اشفع لي  )ب(

 عند الله.

يشفع  اجعل الله يا محمد )جـ(

 لي.

 اللهم شفعني في نبيك. )د(

 :فإنه العمل أصل في كان إذا الرياء 9
 . العمل على يؤجر( د) . يدفعه وال معه يسترسل( جـ) . العمل جميع يبطل ال(ب) . ويبطله العمل يفسد( أ)

11 
 زعمهم الله دون من والصالحين األولياء عبادة في المشركين شبهة

ا  لهم أن( ب) مظهرهم يف جماالا  لهم أن( أ)  على ينفقونه ماالا  لهم أن( جـ) أقوامهم عند جاها

 . المحتاجين

ا  لهم أن( د)  الله عند جاها

 . وجل عز

11 
 : األنبياء أن على اآلية تدل(  النَّاِس  َوِمنَ  ُرُسالً  اْلَماَلئَِكةِ  ِمنَ  يَْصَطِفي اللَّهُ )  تعالى الله قال

 الصالة من االكثار يجب( د) البشر وسادة الناس أفضل( جـ)        لعبادتهم الناس دعوا (ب) الربوبية خصائص لهم( أ)

 عليهم

 
              

 

 

 المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة 

لتعليم اإلدارة العامة ل
 حافظة جدةمب

  مدرسة البيان النموذجية

 الفصل الدراسي األول 

 هـ 1441 - 1441  الدراسي لعام

 

 توحيد المادة

  الوحدة

 المتوسطة المرحلة

 ثاني متوسط الصف

 فايزه المقاطي المعلمة                              : التوحيدادة بنك األسئلة لم

 7من 1



 (7 1430100-01)  04/ م/ م  من 

 

 

 

                 
 
 
 

 بـ موكل السالم عليه إسرافيل الملك 12

 . البشر أرواح قبض( د) الصور في النفخ( جـ) .السماء من الوحي نزول( ب) .السماء من المطر نزول( أ)

13 

 :لـ  شفاعته منها أنواع  وسلم عليه الله صلى بالنبي خاصةال الشفاعة 

 الموحدين من النار دخل من (أ)

 . منها يخرج أن

 حسناتهم استوت من (ب)

 . الجنة يدخلوا أن وسيئاتهم

 في المؤمنين درجات رفع (جـ)

 . الجنة

 أن الجنة ألهل(د)

 .يدخلوها

14 
 :هي األمور التي يعالج بها المسلم الرياء

 االنشغال في الدنيا)د( تذكر عظمة الله.)جـ( حب المدح والثناء.)ب( إظهار العبادات أمام الناس.)أ(

 :سورتي  في الشفاعة للقرآن وبعض سوره مثل الله يأذن  15
 . عمران وآل البقرة( د) . واإلخالص المعوذتين( جـ) . والرحمن يس( ب) . والكهف الفاتحة( أ)

16 
 :الحالة أن ي فيجب عليه في هذه ائلمسلم فيوهمه أنه يريأتي الشيطان ل 

يدفع الشيطان ويستمر  )جـ( يؤجل العمل الصالح. )ب( يترك العمل الصالح. )أ(

 بالعمل

األوقات يتحرى )د(

 المناسبة ألداء العمل

17 
 :له فيطلع الناس عليه ويثنون عليه فذلك منعندما يعمل المسلم عمال يخلص فيه ل

 االبتداع في الدين.)د( مخالفة ألمر الله. )جـ( الرياء ويفسد عمله.)ب( جل بشرى المؤمن.عا )أ(

18 
 هو المراد بـ: تعلم العلم الشرعي لمجرد الحصول على الوظيفة

 
االنقطاع الكلي لآلخرة دون )أ(

 الدنيا.

بعمل الدنيا  إرادة)د( الرياء المحبط للعمل. )جـ( إرادة اآلخرة بعمل الدنيا. )ب(

 .اآلخرة

19 
 في:إذا كان رضى العبد  وسخطه لغير الله فإن ذلك يوقعه 

الشرك األكبر المخرج من  )أ(

 الملة.

اللعن والطرد من رحمة  )ب(

 الله.

الشرك األصغر المنافي )جـ(

 لكمال التوحيد الواجب.

 البدعة والضاللة.)د(

21 
 يقول فإنه يكرهه شيء العبد أصاب إن

 . كذا أفعل لم ليتني( د) . المكروه دفع على أقدر( جـ) . فعل شاء وما الله قدر( ب) . وكذا كذا فعلت لو( أ)

21 
 :كثيرة منها الرياء على الدالة األمثلة

 الطاعة على من يحافظ (أ)

 . الناس يمدحهف

 الله كريكثر من ذمن  (ب)

 . ذلك الناس ليُسمع

ابتغاء مرضاة  من يصلي( جـ)

 الله.

 ساعدلم صدقتمن ي(د)

 . الفقراء

22 

 من الهرب وحقيقتهابالله  واالعتصام االلتجاء هي االستعادة

 والمكروهات المباحات( د) والفرائض الواجبات أداء( جـ) . أمامك شيء كل( ب) . يعصمك من إلى مخوف( أ)

23 
 تعالى لهقو والدليل وكبيرة صغيرة بكل ومحيط شيء كل على المطلع أنه الحق اإلله صفات من

ْنَدهُ () أ)  ال اْلغَْيبِّ  َمفَاتِّحُ  َوعِّ

 ( ُهوَ  إِّالَ  يَْعلَُمَها

 يَْسَمعُوا الَ  تَْدُعوُهمْ  إِّن() د) ( اْلُمْلكِّ  َمالِّكَ  اللَُهمَ  قُلِّ ( ) جـ) (يَْخلُقُ  الَ  َكَمن يَْخلُقُ  أَفََمن()ب)

 ( ُدَعاَءُكمْ 

24 
 له بأن يخفف عنه العذاب هو:الرجل الذي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم 

 عمه أبي طالب. )د( خادمه أنس بن مالك.  )جـ( مواله زيد بن حارثة. )ب( عمه حمزه.)أ(

 7من 2



 (7 1430100-01)  04/ م/ م  من 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

 خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أشد خوفاً من المسيح الدجال هو:

االستعانة باألولياء ـ()ج الرياء في الطاعات.)ب( الذبح لغير الله.)أ(

 األموات.

عبادة المالئكة عليهم )د(

 السالم.

26 

 تدل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب على:

 النبي صلى الله عليه وسلم محبة )ب( جواز الشفاعة للمشركين.)أ(

 لعمه ورد المعروف له. 

استحقاق الشفاعة لجميع )جـ(

 الناس.

 شفاعته للكفار)د(

27 
 أحمد ترك سنة المغرب وذلك خوفا من الوقوع في الرياء فإن حكم فعله ذلك:

 يجب عليه الكفارة.)د( مردود غير مشروع.)جـ( عليه قضاء سنة المغرب .)ب( وال شيء عليه.صحيح )أ(

28 
 :القيامة يوم المحمود بالمقام المراد

 لجميع تكون التي الشفاعة(أ)

 . األنبياء

 للتخفيف لعظمىا الشفاعة(ب)

 . الناس عن

 من النار دخل لمن الشفاعة(جـ)

 . منها بالخروج العصاة

 في الشهداء شفاعة( د)

 . أهلهم

29 

 أمته من الوقوع في الرياء وذلك ألنه: لى الله عليه وسلم علىسبب خوف الرسول ص

ا )أ( أخف من فتنة المسيح )جـ( ليس له عالج وال كفارة.)ب( يكون ظاهرا واضحا

 لدجال.ا

 يحبط العمل)د(

 7من 3



 (7 1430100-01)  04/ م/ م  من 

 

 
 

 :ومدلوالتها األول العمود في األدلة بين زاوجي(  12)  الى( 1) من الفقرات في ب/

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدلوالتها األدلة

 يَْمِلُكونَ  ِوْرًدا الَّ  َجَهنَّمَ  إلى اْلُمْجِرِمينَ  )َونَُسوقُ قال تعالى: (1) 
نِ  ِعندَ  اتََّخذَ  َمنِ  إِالَّ  الشَّفَاَعةَ  ْحَمَٰ  َعْهًدا( الرَّ

   باإلخالص لله تعالى.قبل إال ) أ(أن األعمال ال ت

 أَيُُّكمْ  ِليَْبلَُوُكمْ  َواْلَحيَاةَ  اْلَمْوتَ  َخلَقَ  الَِّذي:) تعالى قال (2) 
 ( َعَمالً  أَْحَسنُ  

ً  العبد تزيد الله بغير االستعاذة )ب( ً  قلقا  . وخوفا

جـ( الشفاعة العظمى هي المقام المحمود الذي وعد ) (َمْحُموًدا َمقَاًما َربُّكَ  ْبعَثَكَ يَ  أَنْ  َعَسى:)تعالى قال(3) 
 الله به رسوله صلى الله عليه وسلم.

ْنِس  ِمنَ  ِرَجال   َكانَ  َوأَنَّهُ )  تعالى الله قال (4)   يَعُوذُونَ  اإْلِ
 ( َرَهقًا فََزاُدوُهمْ  اْلِجن ِ  ِمنَ  بِِرَجال   

 .  األصغر الشرك من وهو حرام الرياء(د)

ئِكَ :) تعالى قال( 7)(5)   اآْلِخَرةِ  فِي لَُهمْ  لَْيسَ  الَِّذينَ  أُولََٰ
 (يَْعَملُونَ  َكانُوا َما َوبَاِطل   فِيَها َصنَعُوا َما َوَحبِطَ ۖ   النَّارُ  إِالَّ  

 ويريح الهموم ويزيل الكروب ينفس االخالص( هـ)
 .النفوس

 َصالتِِهمْ  َعنْ  ُهمْ  الَِّذينَ *  ْلُمَصل ِينَ لِ  فََوْيل  :)تعالى قال( 6)
 (اْلَماُعونَ  َويَْمنَعُونَ *  يَُراُءونَ  ُهمْ  الَِّذينَ *  َساُهونَ  

 .منثورا هباء يجعله العمل في لله االخالص عدم(و)

 ُمْخِلِصينَ  اللَّهَ  َدَعُوا َكالظُّلَلِ  َمْوج   َغِشيَُهمْ  َوإِذَا:)تعالى قال(7)
ينَ  لَهُ   ا الد ِ اُهمْ  فَلَمَّ  ِبآيَاِتنَا يَْجَحدُ  َوَما ُمْقتَِصد   فَِمْنُهمْ  اْلبَر ِ  إِلَى نَجَّ
 (َكفُور   َختَّار   ُكلُّ  إِالَّ  

 وإنما الشفاعة يستحقون ال المشركون أن(ز)
 عهداً  الله عند اتخذوا الذين التوحيد أهل يستحقها
 .إياه بتوحيدهم

 َهبَاءً  فََجعَْلنَاهُ  َعَمل   ِمنْ  َعِملُوا َما إِلَىَٰ  َوَقِدْمنَا:)تعالى قال(8)
 (َمْنثُوًرا 

 بالخيبة يعاقب فإنه اآلخرة بعمل الدنيا أراد من(ح)
 .واآلخرة الدنيا في والشقاء والهالك والخسارة

 َعلَْيهِ  أََخْذتُمْ  َما أََحقَّ  إِنَّ :) وسلم عليه الله صلى النبي قال( 9)
 ( اللَّهِ  ِكتَابُ  أَْجًرا 

 كتعليم صالح عمل تولى لمن أجرة أخذ وازج( ط)
 . الكريم القرآن

 وعبد الدينار، عبد تعس:)وسلم عليه الله صل النبي قال(11)
 ..(الدرهم

 القيامة يوم الشفاعة في عزوجل الله يأذن(ي)
 .للشهداء

  سبعين في الشهيد يشفع:) وسلم عليه الله صلى النبي قال(11)
 ( بيته أهل من

 ذلك على يعاقب فإنه اآلخرة بعمل الدنيا أراد من(ك)
 ..النار وعذاب العمل حبوط منها بعقوبات اآلخرة في

 بالنيات األعمال إنما:)وسلم عليه الله صلى النبي قال(12)
 وإنما 
 (نوى ما امرئ لكل 

 .كلها  لاإلخالص يدخل في جميع  األعما)ل(
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 : يناسبها بما التالية العبارات أكمليج ـ      

 ................................اخالص التوحيد لله و هناك أعمال يدرك بها المسلم الشفاعة يوم القيامة منها -أ     

 ...................................بأن يخفف عنه  يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب -2     

 

 فراد الله .............................إيكون ب اإلخالص لله تعالىـ 3    

 ..............................يظهر العمل أنه لله ويخفي في قلبه أنه  ـ سمي الرياء شركاً خفياً ألن صاحبه4     

 اجيبي عما يأتي:دـ   

 ةحقيقة الشفاعـ وضحي 1

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

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

 ـ اذكري شروط الشفاعة ولمن تكون9

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

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

 الشفاعة مع ذكر ثالثة ممن يأذن الله لهم في الشفاعة يوم القيامةادراك ـ بيني بالتفصيل أسباب 3 

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

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

 أقسام الشفاعة يوم القيامة وما المقصود بالمقام المحمود  وضحيـ 4

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

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

 مشركين في الشفاعة  وما سبب وقوعهم فيها؟ وكيف ترد عليهم؟عقيدة البيني ـ 5

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

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

 ـ هل تطلب الشفاعة يوم القيامة من غير الله تعالى.؟ ولماذا؟6

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

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

 حقيقة االخالص. اذكري ـ7

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

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

 كل مما يلي: ـ عددي8

 ص ثمرات االخال -1 

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

 ............................................................................................................................. .................................  
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 العبادة قبول شروط تحقيق في الناس أقسام ـ9

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

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

 ـ شروط قبول العبادة3

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

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

 ضحي بالتفصيل أثر الرياء على العملـ و2

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

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

 ـ بيني عالج الرياء11

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

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

 يأتي مع بيان السببما كل مـ اذكري حكم 11

 

 

 مع الدليل,ا ـ وضحي حكم إرادة اإلنسان بعمله الدني19

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

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

 .واالختالف الشبه أوجه كتابة خالل من اآلخرة بعمل الدنيا وإرادة الرياء بين قارني -17

 أوجه االختالف أوجه االتفاق            المجال             

   الرياء

  رادة الدنيا بعمل اآلخرةإ

 

 

 

 

 

 

 

           

 الحالة                

                        

 الحكم               

                                          

 السبب

   الرياء من خوفا الظهر سنة ترك طالب أـ

   .الناس ليمدحه صام شاب ـ ب
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 العبارة كانت إذا( خ) والحرف صحيحة العبارة كانت اذا( ص) الحرف فقرة كل امامضعي ( 16) إلى( 1)من الفقرات فيهـ/ 

 .خاطئة 

        )      (بعضهم أو للعباد منفعة تعالى الله سؤال الشفاعة حقيقة ـ1

  )         (وسلم عليه الله صل رسولال لسنة المتابعة بالعهد المراد ـ9

 )       ( شرك فيها كان ما القرآن نفاها التي الشفاعة ـ3

                  )     (لله الذبح القيامة يوم الشفاعة إدراك أسباب من  ـ4

 )         ((  القيامة يوم رسولك شفاعة أسألك إني اللهم)  يقول أن للمسلم يجوز -5

 )         ( الله لغير أنه قلبه في ويخفي لله عمله يظهر صاحبه ألن خفيا   شركا   ءالريا سمي  ـ 6

 )        ( وظيفة على الحصول لمجرد الشرعي العلم تعلم اآلخرة بعمل الدنيا إرادة أمثلة من -7

 )        (وأعظمها الجوارح أعمال أهم من اإلخالص ـ8

 )      ( ضعفاء نهموأ الخلق معرفة الرياء على يعين مما -ـ 2

 )       (الملة من المخرج األكبر الشرك من وهو حرام الرياء -11

 )      (وسلم عليه الله صلى النبي به جاء ما بأغلب وتمسك له شريك ال وحده الله عبد الذي هو المتبع -11

 )    ( النار في ويعذب عمله يحبط الدنيا بعمل اآلخرة أراد من -19

 

 )    (والمشركين للمؤمنين تكون القيامة ومي الشفاعة -13

 )      ( مباشرة وسلم عليه الله صلى النبي من الشفاعة يطلب أن للمسلم -14

 )      ( وسلم عليه الله صلى بالنبي خاصة وسيئاتهم حسناتهم استوت فيمن الشفاعة -15

 عنه العذاب في النار )      ( بأن يخفف الله طالب أبو عمه في وسلم عليه الله صلى النبي شفاعة ـ16
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