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 ١توحيد )مقررات(ثانوية المهارات األساسية وبنك األسئلة للمرحلة ال

 السؤال المهارة 

ي يجزم ويوقن بها المسلم كاإلقرار بالنبوة:  : اختاري-١ تعرف معنى العقيدة اإلسالمية ١
 هي الثوابت العلمية الن 

يعة اإلسالمية   الواجبات والمتطلبات( -العقيدة اإلسالمية –)الشر

ي يجزم ويوقن بها المسلم كاإلقرار بالنبوة ـــــــ<العقيدة اإلسالمية : صلي -٢
 هي الثوابت العلمية الن 

ي المصطلح المناسب: -٣ ي يجزم ويوقن بها المسلم كاإلقرار بالنبوة.........  اكتن 
 هي الثوابت العلمية الن 

ز أثر العقيدة اإلسالمية عل المسلم  ٢ تب   آثار العقيدة اإلسالمية عل المسلم ؟ أربــع من ابرزيمقالي -١ 

ف العلوم وأعظمها -العلم بالعقيدة اإلسالمية هو )علم كسائر العلوماختاري:  -٢  كمالية وإضافة ثقافية(-أشر

 مفتاح دعوة الرسل عليهم السالم هو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ< تصحيح العقيدة اإلسالمية  صلي : -٣

تحدد مصادر العقيدة اإلسالمية من خالل   ٣

 اآليات
١- : فمن اتبع هداي فال يضل وال حددي مصادر العقيدة اإلسالمية من خالل اآليات ، قال تعال) مقالي

 وقوله تعال ) وما ءاتكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا( (يشق  

 اإلجتهاد ( –التفسبر  -المصدر األول للعقيدة اإلسالمية هو )القرآن الكريم اختاري: -٢

ِ َوأَْحَسَن تَْفِسير  ا( دليل عل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ< أن القرآن الكريم  :  قال تعال)َوََل يَأْتُونََك بَِمثٍَل إَِلا ِجئْنَاَك بِاْلَحق  ٣- صلي

لرد عل كل مخالف للعقيدة الصحيحة. حوى ا  
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٤ 

أهل السنة والجماعةبالمراد  لتعرف عت  

 

 

 

١- : ي المصطلح المناسب مقالي ي أقواله  اكتن 
ي عليه الصالة والسالم فى ) هم الذين اجتمعوا عل إتباع سنة النن 

 وأفعاله وتقريراته(................................. 

ي أقواله وأفعاله وتقريراته اختاري: -٢
ي عليه الصالة والسالم فى  هم الذين اجتمعوا عل إتباع سنة النن 

ي العقيدة 
 أهل السنة والجماعة ( –ه عام الجماعات الدينية بوج –)السنة فى

ي أقواله وأفعاله وتقريراته ـــــــــــــــــــــــــــــ<  صلي :  -٣
ي عليه الصالة والسالم فى هم الذين اجتمعوا عل إتباع سنة النن 

 أهل السنة والجماعة. 

ي تل  ٥
ي تحدد منهج أهل السنة فى

العقيدة  ق 

 اإلسالمية
١- : ي خمسة أمور منهج أهل السنة مقالي

ي العقيدة اإلسالمية يتلخص فى
ي تلق 

والجماعة فى

 نها ..........................و..................... م

ي العقيدة ) االنقياد الكامل لما  اختاري:  -٢
ي تلق 

ي القرآن من منهج أهل السنة والجماعة فى
تقديم  -جاء فى

عي 
 بالتجربة والرأي (االستدالل  -العقل والمنطق عل النص الشر

ي هللا  صلي : -٣
هم أعلم الناس بعد الرسول عليه الصالة والسالم بالعقيدة اإلسالميةـــــــــــــــــــــ< الصحابة رضى

 عنهم

خصائص عقيدة أهل السنة  نبطتست  ٦

 والجماعة
١- :  أقسام خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة ثالثة أذكريــها ؟مقالي

من خصائص منهج أهل السنة  ذا وافق الكتاب والسنة أثبتوه وكل ما خالفهما أبطلوه" هكل ما "اختاري :  -٢

ي : 
 والجماعة فى

ي صل هللا عليه وسلم   -)مصادر العقيدة  ي متابعة النن 
 فيما بينهم ( –فى

ــــــــــــــــــــــــــــــ<  صلي : -٣
ً
ي عليه الصالة والسالم ظاهرا  تقبيل الحجر األسودمن األمثلة عل اتباع سنة النن 
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وسطية أهل السنة والجماعة تجتستن  ٧ ي وسطية أهل السنة والجماعة : مقالي -١  ة عند أهل السنة استنتج  من خالل معرفتك لحكم مرتكب الكببر

لة . والجماعة  ى  وكال من الخوارج والمعب 

أهل السنة  –المعطلة  –: الذين نفوا كل الصفات عن هللا تعال أو بعضها هم ) المشبهة ختاريا -٢

 والجماعة (

٣-  : تب عل األوصاف من الثواب والعقاب هي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ< األحكام  صلي  ما يب 

تصنف أقسام أسباب االنحراف  ٨ ي أسباب االنحراف التالية ألسباب خارجية وداخلية ؟: مقالي  -١ 
 صنقى

ى باألمم المجاورة.           تأثر -اتباع الهوى.          -ترجمة كتب الفلسفة المنحرفة .             - -بعض المسلمير

ي تقرير الدين . 
 الخلل فى

ي الدين من غبر مصادره )الوحي ( هذا من أسباب :  ختاريا -٢
 :تلق 

 االنحراف الخارجية ( –الثبات الممنوع  –)االنحراف الداخلية 

 عن العقيدة اإلسالمية قسمان ــــــــــــــــــــــــــــــ< داخلية وخارجية .  :أسباب اإلنحراف صلي  -٣

ى البدع االعتقادية والعملية  ٩ تفرق بير ي بدعة عملية وبدعة عقدية ؟ : مقالي -١ 
ه.        أي مما يأت  ي صالة الفجر-تكفبر مرتكب الكببر

 زيادة ركعة فى

ي صفة أداء العبادة هي بدعة ) عقدية اختاري -٢ 
ي تكون فى

 تطوع وثواب ( –عملية  –:البدعة الن 

ع يدل عليها ـــــــــــــــــــــــــــــ< البدعة صلي -٣ ي الشر
 : ليس لها أصل فى

ي   ١٠
تلخص جهود أهل السنة والجماعة فى

 محاربة البدع
اح صالة : مقالي  ي الصلوات المفروضة وذلك ساره إحدى قريباتك قامت باقب 

سادسة كتكفبر عن النقص فى

 منها وسعي 
ً
ى تلك البدعة بما أنك فرد من أتباع منهج أهل السنة والجماعة ؟ اجتهادا  لألجر.  كيف تحاربير

ي محاربة البدع: اختاري-٢
 : من منهج أهل السنة والجماعة فى
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ى واإلساءة لهم   بعدل وإنصاف (معاملتهم  –تركهم وعدم نصحهم  –)نبذ المبتدعير

ي هللا عنه م صلي  -٣
ى الحق لهم مثل ـــــــــــــــ< فعل ابن عباس رضى  الخوارج  ع:علينا مناظرة أهل البدع وتبيير

 

ي المصطلح المناسب: إفراد هللا تعال بالربوبية واأللوهية واألسماء والصفات . مقالي -١ تعرف معنى التوحيد ١١  : اكتن 

 التسليم ( –العبادة فقط  –: هو إفراد هللا تعال بالربوبية واأللوهية واألسماء والصفات ) التوحيد اختاري-٢

 : إفراد هللا تعال بالربوبية واأللوهية واألسماء والصفات .ــــــــــــــــــــ< التوحيد  صلي -٣

 

 عددي أقسام التوحيد ؟:  مقالي -١ تذكر أقسام التوحيد ١٢

 البدع (-توحيد الربوبية  –: من أقسام التوحيد ) اإليمان بالمالئكة اختاري -٢

 :من أقسام التوحيد ـــــــــــــــــــــــــ<توحيد األلوهية .ـصلي -٣

لة التوحيد من خالل األدلة  ١٣ ى ز مبى تب  لة التوحيد . مقالي -١  ى  : دللي من القرآن الكريم عل مبى

 شهادة أن الإله إال هللا( –الزكاة  –: أول أركان اإلسالم الخمسة وآكدها )الحج  اختاري-٢

ك أعظم  َ  َلَ  يَْغِفرُ  أَن يُْشَركَ  بِهِ  َويَْغِفرُ  َما ُدونَ  ذَ  ِلكَ  ِلَمن يََشاءُ { دليل عل ــــــــــــــــــــــــــ< الشر ٣-صلي  :قال تعال } نا  ّللاا

 الذنوب . 

تستنبط معنى توحيد الربوبية  ١٤ : )نحن نصدق أنه ال خالق وال رازق وال معطي إال هللا وحده (. هنا عبارة تدل بوضوح عل أي قسم  مقالي  

 من أقسام التوحيد . 

الترصف  –:كان فرعون يقول أنا ربكم األعل . فرعون قد إدع هنا أنه أحق بتوحيد ) الربوبية  اختاري-٢

ي العمل ( –المطلق 
 التنطع فى
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 :التصديق الجازم بأن هللا هو المعطي والمانع والخالق والرازق ــــــــــــــــــ< توحيد الربوبية .  صلي  -٣

 

 

تعدد ادلة وجود هللا تعال  ١٥  :من أدلة وجود هللا تعال ....................................و...................  مقالي  

ي تسىم المعجزات ، هي من أدلة )وجود هللا اختاري -٢
 قوة البشر ( -صدق القدر-:آيات األنبياء الن 

 ـ< أدلة وجود هللا تعال العقليه . : المخلوقات ال يمكن أن تخلق نفسها هذا من ــــــــــــــــــــــــــــــ صلي -٣

ترد عل منكري وجود هللا تعال  ١٦  :زعم بعض المالحدة أن هذا الكون كان عل سبيل المصادفة كيف تردين عليهم ؟ مقالي  

ي مطبعة ، ونحاج اختاري-٢
:حينما نشبه الكون وتكوينه بالكتاب الضخم الذي لم يوجد من مجرد انفجار فى

عي به منكري وجود هللا
ي مخالف ( –عقلي  – هذا رد  ) شر

 ضمنى

عي 
َماِء فَْوقَُهْم َكْيَف َبنَْينَاَها َوَزيانااَها َوَما لََها ِمن فُُروجٍ  (هذا ـــــــــــــــ< الرد الشر ٣- صلي : قال تعال )أَفَلَْم يَنُظُروا إِلَى السا

 عل منكري وجود هللا تعال . 

ي توحيد ت  ١٧
ك فى الربوبيةمثل الشر ي توحيد الربوبية .  مقالي  

ك فى  :مثلي بمثال من عندك أو موقف تعرفينه  للشر

الترصف  –: كان فرعون يقول أنا ربكم األعل . فرعون قد إدع هنا أنه أحق بتوحيد ) الربوبية  اختاري

ي العمل ( –المطلق 
 التنطع فى

ي تخلق وترزق وحدها هذا صلي 
 يعتب  كفر بتوحيد ـــــــــــــــــــــــ<الربوبية: قول أن الطبيعة هي الن 

ي المصطلح المناسب : إفراد هللا بالعبادة وترك عبادة ما سواه........  مقالي  استنتاج مفهوم توحيد األلوهية ١٨  :اكتن 

 ت (األسماء والصفا –األلوهية  –: إفراد هللا بالعبادة وترك عبادة ما سواه هذا توحيد ) الربوبية اختاري

 : إفراد هللا بالعبادة وترك عبادة ما سواه ــــــــــــــــــــــــــــــــ < توحيد األلوهية صلي 
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تتعرف عل اهمية توحيد األلوهية  ١٩ ي خمسة أمور اذكري ثالثة منها ؟ مقالي  
 :تتجل أهمية توحيد األلوهية فى

 األسماء والصفات ( –األلوهية  –: الغاية من بعث الرسل  وإنزال الكتب هي لتوحيد)الربوبية اختاري 

 :ال يصح إسالم المرء إال بتحقيقه هذا من أهمية ــــــــــــــــــــــ< توحيد األلوهية صلي 

تتعرف عل األدلة عل إثبات توحيد   ٢٠

 األلوهية 
ى تثبت توحيد األلوهية ؟مقالي   :اذكري ثالثة براهير

 توحيد األلوهية : األمر ب :أي من األدلة التالية يدل علاختاري

 -) يَا أَيَُّها النااُس اْعبُُدوا َرباُكمُ  (.   -) َواتاَخذُوا ِمن ُدونِِه آِلَهة  (.   –) لَْيَس َكِمثِْلِه َشْيٌء ۖ َوُهَو الساِميُع اْلبَِصيرُ  (

 وهم يخلقون { اآلية تدل عل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ< حال اآللهة صلي 
ً
 :قال تعال }واتخذوا من دونه ءالهة ال يخلقون شيئا

ي تعبد من دون هللا 
 تعال . الن 

وط ال اله اال هللات ٢١ عدد شر وط ال إله إال هللا ؟ مقالي    :عددي شر

ى  اختاري ك كالرياء والسمعة هو ) اليقير  اإلخالص ( –التقرب  –:تصفية العمل من جميع شوائب الشر

ي العبادة عما سوى هللا تعال صلي 
ي ـــــــــــــــــــــــــــــ< نقى

 :ال إله تعنى

استنتج معنى العبادة  ٢٢ ي المصطلح المناسب :كل مايحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة مقالي   : اكتن 

 والباطنة ................... 

 الفضيلة ( –الطهارة  –من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة )العبادة  : هي كل مايحبه هللا ويرضاهاختاري 

 : كل مايحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنةـــــــــــــــــــــــــــ< العبادة صلي 

تتعرف عل أنواع من العبادة  ٢٣  ....... من أنواع العبادة ..............و..............  مقالي :  

 مخ العبادة ( –عمود الدين  –:المحبة من أنواع العبادة وهي )روح العبادة اختاري 
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ي سعة رحمته ـــــــــــــــــــــــــ<الرجاءصلي 
 : هو حسن الظن باهلل تعال والطمع فى

٢٤ 

 

تتعرف عل شموليه العبادة   :أكملي العبارة التالية :  مقالي  

 .................................................................... العبادة تشمل كل ما -

 بدعية ( -أخذ بالرأي –: العبادة شاملة لكل مايحبه هللا ويرضاه وهي ) توقيفية اختاري 

 :عبادة هللا تعال وفق الهوى وإحداث العبادات بال دليل تسىم ـــــــــــــــــــــــــــــــ<بدعة صلي 

 

 

ي العبادة  ٢٥
تتعرف عل قواعد فى ي بجانب كل واحدة إن كانت من قواعد العبادة أم ال . مقالي    : أمامك مجموعة من العبارات اكتن 

 ال كمال وال علو للمخلوق حينما يحقق العبودية .ليست منها 

ه . من قواعد العبادة  كل من استكب  عن عبادة هللا البد أن يعبد غبر

ها من العبادات . ليست منها العبادات القلبية ال    تختلف عن غبر

 من كماليات العبادة ( –تابعة لعمل الجوارح  –:عبودية القلب هلل تعال هي ) األصل واألساس اختاري 

 :العبادة تجمع أمرين ـــــــــــــــــــــــــــــــ< كمال الذل وكمال الحب .  صلي 

ي كتاب هللا عز وجل من أسماء هللا وصفاته من غبر مقالي  استنتج معنى توحيد األسماء والصفات ٢٦
ي المصطلح المناسب :إثبات كل ماورد فى :اكتن 

 تأويل وال تحريف وال تعطيل ............................. 

ي كتاب هللا عز وجل من أسماء هللا وصفاته من غبر تأويل وال تحريف وال  اختاري
: هو إثبات كل ماورد فى

 توحيد األسماء والصفات ( –توحيد الربوبية  –العبادة  تعطيل )توحيد 

ي كتاب هللا عز وجل من أسماء هللا وصفاته من غبر تأويل وال تحريف وال تعطيل  صلي : 
إثبات كل ماورد فى

 ــــــــــــــــــ<توحيد األسماء والصفات . 
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ي   ٢٧
تتعرف عل منهج أهل السنة والجماعة فى

 هصفاته وتعتقدإثبات أسماء هللا تعال و 

ااعتقادا جازم  

: ال يتم اإليمان بأسماء هللا وصفاته عند أهل السنة والجماعة إال بثالثة أركان  مقالي 

.......................و..........................و...........................   وهي

ما يتعلق  -ما دل عليه من معنى -:اإليمان بأن لكل اسم معنى يخصه، هذا من ضمن اإليمان بـ)باالسم اختاري

ي التعطيل هم ـــــــــــــــــــــــــــــ< المعطلة .  صلي به (
ي أسماء هللا وصفاته ووقعوا فى

 :الذين نفروا من التشبيه فى

وصف أسماء هللا وصفاته  لل عدأن تست  ٢٨

لكمالاو  الحسنى ب  
 : دللي من القرآن الكريم عل أن أسماء هللا كلها حسنى .  مقالي 

ِ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى  ( دليل عل ) أسماء هللا كلها حسنى – التأدب وحسن الكالم –  اختاري : قال تعال )َوّلِِلا
 اإلحسان من مراتب اإليمان (

 : صفات هللا كلها صفات كمال والدليل عل ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــــــ< قال تعال) وهلل المثل األعل( صلي 

تبة عل اإليمان   ٢٩ تتعدد اآلثار السلوكية المب 

 بأسماء هللا تعال وصفاته
تبة عل اإليمان بأسماء هللا وصفاته...............و..............  مقالي   : من اآلثار السلوكية المب 

ة عل قلب العبد وعمله منها )الدعاء اختاري  كببر
ً
 الغلو ( –التكب   -:للتعبد باألسماء والصفات آثارا

ي تأملها وفهم معانيها ومدلوالتها هو ـــــــــ صلي 
 ـــــــــــــــ< اإلحصاء الفقهي . : اإلحصاء المتمثل فى

سامةقتتعرف عل معنى الكفر وا ٣٠ ي المصطلح المناسب :هو عدم اإليمان سواد كان تكذيبا أو شكا أو ظنا .........  مقالي    :اكتن 

ى )أكب  وأصغر ختاري ا  مباح ومحرم ( –عام وخاص  –: الكفر عل نوعير

 أمثلة ـــــــــــــــــــــــــــ< الكفر األصغر . :كفر النعمة وقتال المسلم من صلي 

 

ك وأقسام   ٣١ تتعرف عل معنى الشر ي ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته ............ : مقالي  
 فى
ً
يكا ي المصطلح المناسب:أن يجعل العبد هلل شر  اكتن 

ك قسمان هما ) أكب  وأصغر ختاري ا  ظاهر وباطن ( –عام وخاص  –: للشر
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ك ) األكب  صلي   الخاص ( –األصغر  –: الرياء من أمثلة الشر

ي المصطلح المناسب:أن يظهر اإليمان ويبطن الكفر  ............ : مقالي  تتعرف عل النفاق وأقسامها ٣٢  اكتن 

 ظاهر وباطن ( –عام وخاص  –: للنفاق قسمان هما ) أكب  وأصغر ختاري ا

ك ) األكب  صلي   الخاص ( –األصغر  –: الرياء من أمثلة الشر

 

ك والنفاق  ٣٣ ى الكفر والشر تفرق بير  

 

 

ي +اختاري+صلي مقالي  ك أكب  -كفر أصغر-المصطلح المناسب أمام العبار ات التالية :)كفر أكب   :اكتن  شر

ك أصغر-  نفاق أصغر( -نفاق أكب  -شر

 استكبار ابليس عن السجود آلدم عليه السالم . -

 قتال المسلم . -

 أن يرصف اإلنسان عبادة من العبادات لغبر هللا تعال. -

 الرياء. -

 كراهية انتصار دين اإلسالم . -

 ة األمانة . خيان -

 

استنتج حكم دعاء غبر هللا تعال  ٣٤  :ماحكم تعلق القلب وتوكله ورصف الدعاء لغبر هللا ؟ مقالي  

 ال يجوز( -منهي عنه -:حكم رصف الدعاء لغبر هللا تعال )كفر اختاري

 لة:حكم من دعا أو استغاث بغبر هللا تعال فيما ال يقدر عليه إال هللا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<كفر مخرج من الم صلي 

استنتج حكم السحر وما يلحق به  ٣٥  :ماحكم السحر ؟ مقالي  

ى  )كفر ويقتل صاحبه اختاري  ال يجوز( -منهي عنه -:حكم السحر إذا كانت وسيلته الشياطير
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 :حكم سحر الشعوذة والدجل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<كفر غبر مخرج من الملة صلي 

استنتج حكم االستهزاء بالدين  ٣٦  :ماحكم االستهزاء بالدين؟ مقالي  

 ال يجوز( -منهي عنه -بالدين وأهله )كفر:حكم االستهزاء  اختاري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<كفر  صلي 
ً
 :حكم  من استهزأ بالدين وأهله مازحا

 

الحكم بغبر ما أنزل هللا  معنى تتعرف عل   ٣٧

ي التوحيو 
دأثره فى  

ي أن ترث والده. أنكر ذلك وحكم بحكم الجاهلية  مقالي 
ي القرآن الكريم أن لوالدته الحق فى

:حينما قرأ صالح فى

ي توحيد وتسليم صالح ؟
ي بحرمانها منه.  برأيك ما حكم ترصف صالح هنا ؟.  وما أثره فى

ي تقضى
 األول الن 

ى حكم هللا تعال وحكم البشر ) كفر أكب   اختاري :   ال يجوز(-عنه منهي -حكم من ساوى بير

يعة هللا تعال فيه ــــــــــــــــــــــــــــــ< اتباع للهوى وضالل صلي :   االمتناع عن تحكيم شر

استنتج حكم مواالة الكافرين  ٣٨  :ماحكم التشبه المطلق التام بالكافرين  ؟ مقالي  

 ال يجوز( -محرم -:حكم  الفخر باألنساب كالجاهلية األول )كفر اختاري

ي أعيادهم الدينية صلي 
 :من أشد حاالت التشبه بالكفار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<المشاركة فى

التعرف عل معنى شهادة أن محمد رسول  ٣٩

 هللا ولوازمها
ي المصطلح المناسب: تصديق  مقالي  ي صل هللا عليه وسلم فيما أمر واجتناب مانه عنه :اكتن  النن 

 وزجر....... 

ي صل هللا عليه وسلم فيما أمر واجتناب مانه عنه وزجر) شهادة أن ال إله إال  اختاري : هي تصديق النن 

 شهادة أن محمدا رسول هللا( –التعظيم -هللا

ي عليه الصالة والسالم هذا من  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<لوازم شهادة أن محمد رسول هللا صلي    :اتباع ما أمر به النن 
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ي دتقت  ٤٠
ي صل هللا عليه وسلم فى ي بالنن 

 جميع أمورك 
ي القرآن الكريم؟ مقالي 

ي صل هللا عليه وسلم فى  : كم مرة أمر هللا تعال بطاعة النن 

ي حياة االنسان المسلم هو ) الرسول صل هللا عليه وسلم  اختاري
اإلنسان قدوة لنفسه  –: القدوة األول فى

 والديك ( –

ِ أُْسَوةٌ َحَسَنة(دليل عل ــــــــــــــــــــــ< فضل االقتداء بالرسول عليه   صلي  : قال هللا تعال)لاقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل ّللاا
 الصالة والسالم 

 

ي  ٤١ صل هللا عليه  تحقق معنى محبة النن 

 وسلم
ي عليه الصالة والسالم تابع لحبه هلل عز وجل ؟ :مالذي مقالي   يجب عل المسلم إذا أدرك أن حب النن 

ي :المحبة للن اختاري ى هما )عليا ودنيا ن   عامة وخاصة ( -سنه وفرض – صل هللا عليه وسلم عل درجتير

  صلي 
ً
ي القلب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<االشتغال بالسنة قوال

ي عليه الصالة والسالم فى  :من األمور المحركة لحب النن 
ً
 وعمل

ي صل هللا  ٤٢ تتعرف عل صور من محبة النن 

 عليه وسلم
ي عليه الصالة والسالم مقيد بضوابط  مقالي   ان منها   ؟تحكمه اذكري اثنتوعالمات :حب النن 

ي عليه الصالة والسالم)اإلكثار من ذكره:  اختاري التفريط  –دعاءه  -من الضوابط وعالمات لمحبة النن 

 بسنته(

ي عليه الصالة والسالم:  صلي  ي رؤية الرسول والشوق إليه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ< من عالمات محبة النن 
 تمنى

ي تت ٤٣
ي صل هللا عليه وسلمجنب الغلو فى النن  ي صل هللا عليه وسلم   ؟ مقالي   ي النن 

 :عددي أشكال الغلو فى

ي )العمل اختاري
ي عيىس عليه السالم هذا من صور الغلو فى

 ليس مما سبق( -االعتقاد -:غلو النصارى فى

ي عليه الصالة والسالم ـــــــــــــــــــــــــــــ صلي  ي العمل : رصف العبادة واالستغاثه للنن 
 ـــــــــــــــ<غلو فى

ي  آل مكانة و  تتعرف عل فضل ٤٤
البيت رضى

 هللا عنهم
 :من هم أهل البيت   ؟ مقالي 

ة عددهم( –لكب  سنهم -:محبة آل البيت نابعة من أمرين منها ) لقرابتهم من الرسول  اختاري  لكبر
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ي حبهم وجاوزو  صلي 
ي هم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<الذين أفرطوا فى ي أهل بيت النن 

ي الغلو المنهي عنه فى
 ا الحد . :الذين وقعوا فى

ي  ةتتعرف عل فضل ومكان ٤٥
الصحابة رضى

 هللا عنهم
 :من هم الصحابة؟ مقالي 

ية وهو الرسول  اختاري ة عددهم( –لكب  سنهم -:للصحابة عدة فضائل منها ) أصحاب خبر الب   لكبر

ي الصحابة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<يمسكون عما شجر بينهم  صلي 
 :من معتقد أهل السنة والجماعة فى

  . 

 

قوا(عل ........................  تتعرف عل أهمية لزوم الجماعة ٤٦ ِ َجِميع ا َوََل تَفَرا ي قوله تعال)َواْعتَِصُموا بَِحْبِل ّللاا
:يدل األمر فى  مقالي  : أكملي

قُوا(عل)وجوب لزوم الجماعة-ذم  ِ َجِميع ا َوََل تَفَرا ي قوله تعال)َواْعتَِصُموا بَِحْبِل ّللاا
اختاري :يدل األمر فى

النهي عن اللهو ( -الجماعة  

قُوا(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ<دليل عل وجوب لزوم الجماعة.  ِ َجِميع ا َوََل تَفَرا  صلي  : .قال تعال)َواْعتَِصُموا بَِحْبِل ّللاا

قُوا َواْختََلفُوا ِمن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَي ِنَاتُ (النهي هنا عن )التئازر واليد  اختاري :قال تعال)َوََل تَُكونُوا َكالاِذيَن تََفرا
ي هللا ( –الفرقة ومخالفة الجماعة  –الواحدة 

المحبة فى  

ي عرصنا هذا الرأي الذي يجب علينا متابعته والتمسك به هو ـــــــــــــــــــــــــــــ< مذهب أهل السنة والجماعة صلي 
 :فى

 تزداد حرصا عل تماسك الجماعة ٤٧

هاالفرقة وطرق ذ تنب ٤٨  

ى تجاه والة األمر عل ........................و.................. اكملي : اتفق السواد األعظم من :  مقالي  تحقيق الطاعة بالمعروف لوالة األمر ٤٩  المسلمير

 جائز ( –مستحب  –حكم طاعة والة األمر بالمعروف ) واجب :  اختاري

ُسوَل َوأُوِلي اأْلَْمِر ِمنُكمْ ( َ َوأَِطيعُوا الرا  صلي :  قال تعال) يَا أَيَُّها الاِذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا ّللاا

  دليل عل ـــــــــــــــــــــــــ< وجوب طاعة والة األمر . 
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