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 األوىل  الوحدة   م 
نوع   املستوى  العقيدة 

 األسئلة األسئلة

1 
 أن تعرف الطالبة معنى العقيدة اإلسالمية . 

 

 
 التذكر  

  موضوعي

 مقالي
 العقيد اإلسالمية  ى ـ ما معن1
 للعقيدة وتعريف العقيدة اإلسالمية مع االستدالل .  ياللغو  أقارن بين التعريف  2

 

2 
أن تبرز الطالبة أثر العقيدة اإلسالمية على  

 المسلم  
 

 
 حتليل 

 موضوعي

 أمامك طالبتي النجيبة آيات كريمات أختاري وجه الداللة لكل منها :  
 

 االختيارات   وجه الداللة   اآليات 

قال الرسول صلى هللا عليه وسلم )  
  مر تزال طائفة من امتي قائمة بأال

من خذلهم أو خالفهم   م هللا ال يضره
حتى يأتي أمر هللا وهم ظاهرون على  

 الناس (  
 

أن العقيدة اإلسالمية هي السبيل   
لجمع شمل المسلمين وتوحيد  

 صفوفهم  

قال هللا تعالى ) واعتصموا بحبل هللا  
 جمعياً والتفرقوا (  

لعقيدة  أن العقيدة االسالمية هي ا 
الطمأنينة واألمن  الوحيدة التي تحقق  

 للمتمسكين بها  

قال هللا تعالى )بلى من أسلم وجهه  
أجره عند ربه  هلل وهو محسن ُفله 

 وال خوف عليهم والهم يحزنون (

 سبب للنصرة والعزة والغلبة   

 
 

العلم بالعقيدة هو أشرف العلوم   
  وأعظمها وـعالها  

 مقالي
 سلم عليه  ة الم عقيد  رـ ما أث1
 ـ هل يكفي اإليمان ببعض أصول العقيدة اإلسالمية ؟ مع التعليل 2
 

3 
أن تحدد الطالبة مصادر تلقي العقيدة  

 اإلسالمية من خالل اآليات  

 
 موضوعي التذكر 

 ـ أكملي الفراغ التالي بما يناسبه  1
 اإلجابة الصحيحة   مصادر العقيدة اإلسالمية هما القرآن و...................... اختاري

 ـ تتمثل عظمة التشريع االسالمي  2
 على القران والسنة .     ب( باعتماده         أ(أنه يختلف باختالف الرسل . 
 د( باعتماده على السنة فقط            ج( أنه يختلف باختالف الناس  
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 مقالي
 ـ حوى القران الكريم أمثلة عقلية , أذكري مثاالً مع شرحة  2
 ران الكريم هو البيان الشافي للعقيدة اإلسالمية لعدة أمور ,أذكريها مع الدليل  القـ 3
 ـ أذكري مصادر العقيدة اإلسالمية 4

أن تعرف الطالبة المراد بأهل السنة   4
 التذكر  والجماعة 

 موضوعي

 اختاري االجابة الصحيحة  
ً  هـ ما وج1  ( االستدالل في قولة تعالى )واعتصموا بحبل هللا جميعا

 التمسك بالعقيدة  ب(        أصل معنى الجماعة   ( أ
 د(  اصول الشريعة                ج(مصادر العقيدة  

 ـ موافقة الكتاب والسنة والصحابة رضي هللا عنهم سواء في أمور االعتقاد والعبادة والمعاملة واألخالق هو تعريف في اإلصالح  2
 ء العقيدة  ند علماالسنة عب(          الصحابة عند علماء العقيدة   ( أ

 د( الشريعة عند علماء العقيدة               ج(الجماعة عند علماء العقيدة 
 

 الجماعة في االصطالح ؟  ى ـ ما معن1 مقالي
 لسنة والجماعة ؟بأهل ا د ـ ما لمرا2

5 
منهج أهل السنة  في تلقي تحدد الطالبة  نأ

 اإلسالمية . العقيد 
 

 
 التذكر 

 موضوعي

 حيحة جابة الصاختاري اال
 :  نمع العقل السليم هو ما كا ضال تتعارالتي ـ أن نصوص الكتاب والسنه 1

 هو الخالي من األحالم والتوجيهات ب(                  حرافات والشبهات سالماً من االن (أ
 د( معافى من الذنوب                       معافى من األمراض والصرع . ج(      

 
 لدى أهل السنة في تلقي العقيدة اإلسالمية. المتبعة  من األمورـ 2

 بما صح عن الرسول صلى هللا عليه وسلم  جعدم االحتجاب(                                             التسليم التام  (أ
 قيدة د( اعتمادهم على الرأي في تلقي  الع        ج( نصوص الكتاب والسنة التي تتعارض مع العقل 

 

 

 مقالي
 أهل السنة والجماعة نجاه النصوص الشرعية ؟  جما منه

 العقل السليم مع النصوص الشرعية الصحيحة ؟  ضـ لماذا ال يتعار2
 ـ أُعلل كون االبتداع في الدين من أعظم أبواب الفرقة والضالل ؟3
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6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تستنبط الطالبة   أن

 والجماعةخصائص عقيدة أهل السنة  

 

 

 

 

 

 فهم لا

 
 

 

 

 لمقالي ا
 

 أذكريه   ـ تنقسم خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة إلى ثالثة أقسام
 ) رد التنازع إلى الكتاب والسنة (؟  ىـ ما معن2
 ـ مثلي ألتباع النبي ظاهراً وباطناً.3
 

 موضوعي  
 اختاري اإلجابة الصحيحة : 

  ةي مصادر العقيدبخصائص منهج أهل السنة ف دـ ما لمرا1
 ب( أنهم يعملون الحق ويرحمون الخلق                     أ(سالمة قلوبهم والسنتهم ألصحاب رسول هللا 

 اختاري اإلجابة الصحيحد( النصيحة هلل ولرسوله وللمسلمين           ج( كل ما وافق الكتاب والسنه اثبتوه ومخالفهما ابطلوه 
 

7 

 
 
 
 
 

وسطية أهل السنة  أن تستنتج الطالبة
 والجماعة

 
 
 
 
 
 
 

 الفهم 

 موضوعي

 اختاري اإلجابة الصحيحة 
 ـ األمة الوسط بين األمم هي أمة 1

 نوح  عليه السالم                              ج(موسى عليه السالم أ(
 سالمعليه السالم                              د( محمد عليه الصالة وال مإبراهيب(        

     
 منهج أهل السنة في توحيد األسماء والصفات هو  لـ أشمل ما يمث2

   نوال يحرفو نب( ال ينفو                               نوال يشبهو نأ(ال يكيفو
 ج( هم وسط بين المعطلة والمشبهة                د(  ينفون ويشبهون     

 

 مقالي

  وصفاته . ماعة في باب أسماء هللاوسطية أهل السنة والجـ بيني 1
 مالمراد بكلمة )األسماء واألحكام (2
 ـ أقارن بين مرتكب الكبيرة عند ,الخوارج ,المعتزلة ,المرجئة أهل السنة والجماعة . 3

 أهل السنة والجماعة  المرجئة  المعتزلة  الخوارج 

    مرتكب الكبيرة 

     الدليل 
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8 
 النحراف  أن تصنف الطالبة اسباب ا

 التذكر  
 موضوعي

 :  أكملي الفراغ   

 االنحراف عن العقيدة إلى قسمين أسباب داخلية و................. تنقسم أسباب ـ
 
 
 ختاري االجابة الصحيحة  ا 

 ـ من األسباب الخارجية التي أدت إلى االنحراف في العقيدة  1
 لمين باألمم المجاورة واألخذ بثقافتها  أ(تلقي الدين من غير مصادرة       ب(تأثر بعض المس 

 د( الجهل               ج( اتباع الهوى          
 
 

 ـ أُذكري ثالثة من األسباب الخارجية التي أدت إلى االنحراف عن العقيدة .  1 مقالي
 ؟  االنحرافأُ بين كيف يحمي المسلم نفسه من   ـ 2

 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 

 التحليل  عتقادية والعمليةأن تفرق الطالبة بين البدع اال
 موضوعي

 االجابة الصحيحة  ختاري ا
 ـمايعتبر مثال للبدعة االعتقادية : 1

 أ( زيادة ركعة على صالة المغرب                       ب(الذكر الجماعي 
 ج( تكفير مرتكب الكبيرة لدى الخوارج                 د(زيادة في صياغة الفاظ األذان 

 مود )ب( :العمود )أ( بنوع البدعة في العللبدعة في  صلي كل مثال

                                (أ)
 الرقم 

 )ب(

 بدعة في صفة أداء العبادة .  ـ إحداث صالة سادسة . 1

ـ تخصيص يوم النصف من شعبان 2
 وليلته بصيام وقيام . 

 بدعة في أصل العبادة  

 نية . مكا بدعة  ـ نفي صفات هللا عند المعتزلة . 3

ـ الذكر الجماعي بعد الصالة المفروضة 4
 . 

 بدعة اعتقادية .  

بدعة تخصيص وقت للعبادة المشروعة لم   
  يخصصه الشارع 

 بين البدع االعتقادية والبدع العملية , مع األمثلة ؟  قـ ما الفر1 مقالي
 بالبدع العملية ؟ مع ذكر ثالثة من أنواعها دـ ما لمرا2
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تلخص الطالبة منهج أهل السنة   نأ 10
 الفهم  والجماعة في محاربة البدع 

 موضوعي

 ـ بما يناسبه    أكملي الفراغ  
 الصحابي الذي ناظر أهل البدع وبين لهم الحق . ..........   1
 

 اختاري االجابة الصحيحة  
 أذكري أشهر العلماء الذين الفوا كتب في الرد على المبتدعة . ـ1

 ب( ابن عباس         ل      أ(ـ أحمد بن حنب 
 ج(ابي حنيفة  د(المقرئ عاصم بن أبي النجود   

 
 محاربة البدع . ـ من جهود السلف في 2
 عدم التحذير من البدع والمحدثات ب(                        الوصية باتباع السنة والسعي في نشرهاأ(

 لهوى واألخذ بالرأي باع اد( ات      ج(اتخاذ جميع الوسائل الممنوعة في الرد على الشبهات . 
 
 

 مقالي

 ويُناظرون ؟ متى يعاقب أصحاب البدع ؟ ومتى يناصحون  ـ 1
 ـ  1ـ البدعة أشد من المعصية , فما تعليل ذلك ؟ 2
 أذكري ثالثة من جهود أهل السنة والجماعة في محاربة البدع ـ 3
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 الثانية  الوحدة   م 
نوع   املستوى  توحيد الربوبية  

 ئلةساأل األسئلة

 تذكر  أعرف التوحيد. أن  1
 بالربوبية واأللوهية واألسماء والصفات، تعريف................. اكملي الفراغ: إفراد هللا تعالى  موضوعي

 اإلحسان.  التوسل.   العبادة.   التوحيد .  هو إفراد هللا بالربوبية واأللوهية واألسماء والصفات، تعريف: 

 د؟ عرفي التوحي  مقالي

  موضوعي تذكر أذكر أقسام التوحيد. أن  2

 عددي أقسام التوحيد الثالثة؟   مقالي

  موضوعي حتليل  أن أبرز منزلة التوحيد من خالل األدلة.  3

 ما وجه االستدالل من قوله تعالى:" إن هللا ال يغفر أن يشرك به"؟  مقالي

 موضوعي حتليل  أستنبط معنى توحيد الربوبية.أن  4
 الجازم بوجود هللا، وأنه سبحانه هو المتفرد بالملك والخلق، تعريف.......... ملي الفراغ: إفراد هللا بأفعاله، وهو التصديق كا

ثبوت األسماء   استحقاق هللا للعبادة دون سواه.  ربوبية هللا التامة للكون.  انتظام أمر العالم كله أدل دليل على: 
 هلل عز وجل. العزة ثبوت  والصفات هلل تعالى. 

 الربوبية عرفي توحيد  مقالي

 تذكر  أن تعدد الطالبة أدلة وجود هللا   5
 موضوعي

 ـ يستدل بمعجزات األنبياء على وجود هللا تعالى  1
 من كشف السوء عن المكروبين وإجابة للمضطرين   ث أ(بما يحد

 ب( أن اإلقرار بوجود هللا أمر فطري , وأغلب الناس يقرون بذلك  
 ونصرا لهم .   هج( ألنها أمور خارجة عن مقدور البشر فيجريها هللا تعالى تأييدا لرسل 

 كيف نستدل بمعجزات األنبياء والرسل على وجود هللا تعالى ؟   مقالي

2 
أن ترد الطالبة على منكري وجود هللا  

 تعالى .
 موضوعي تذكر

 يناها وزيناها ومالها من فروج ( رد على من قال :  قال هللا تعالى ) أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بن 
 أن اإلقرار بالربوبية يكفي دون األلوهية .   (أ

 أن الكون وجد بالمصادفة .   (ب 
 أن األلوهية حق هللا تعالى   ( ج

 قال هللا تعالى ) صنع هللا الذي اتقن كل شيء ( رد على :  
 منكري وجود هللا   (أ

 المعطلة في نفي الصفات عن هللا   (ب 
 ب  مشركي العر  ( ج
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 العقلي على  القائلين أن الكون جاء بالصدفة ؟   دما لر مقالي
 بما تردين على من يدعي أن الطبيعة تخلق وتوجد ؟  

 مقالي تطبيق  أن تمثل الطالبة للشرك في الربوبية . 3

 
 مثلي طالبتي النجيبة للشرك في الربوبية ؟  
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 الوحدة الثالثة  م 
نوع   املستوى  العبادة توحيد األلوهية و

 األسئلة األسئلة

 تذكر  األلوهية.أن أَعرف مفهوم توحيد  1
 موضوعي

معرفة أسماء هللا    .   نجاة المكروب  .   سعادة الكافر  من درس مفهوم توحيد األلوهية ذكرت له آثار عديدة، منها: 
 القضاء على المنافقين. وصفاته.    

 : بمعنى ............... . اإلله في اللغة - اكملي الفراغ: 
 محبة ورجاء وخوفاً ورغبة و .............. األلوهية شرعاً: هو المعبود  -

 كيف نستنتج تعريف ) توحيد األلوهية ( من تعريف )اإلله( ؟  مقالي

 تذكر  أتعرف على أهمية توحيد األلوهية.أن  2
 موضوعي

تبع جنازة فصلى عليها، ودعى للميت.     ل لليتيم، ومحسن له.   كاف كان يوم القيامة من:  أسعد الناس بشفاعة النبي 
     .تصدق بصدقة فأخفاها   .قال ال إلى إال هللا خالصاً من قلبه 

:" وحق العباد على هللا أن ال يعذب من ال يشرك به شيئاً" يدل الحديث على أن من فضائل التوحيد أنه:   قال رسول هللا  
  نبه.  له ذغفر من التزم به  أسعد الناس بشفاعة النبي  .  .أعظم األسباب في النجاة من النار 

أول   التوحيد هو الغاية من بعث الرسل.    قال تعالى:" ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون" تدل اآلية على أن: 
 وحيد هو حق هللا على العباد. لت ا  الشرك سبب لبطالن األعمال.   ما يؤمر به من عزم الدخول في اإلسالم.   

 اكملي الفراغ: حق هللا الواجب على العباد هو ..................... 
 

 تتجلى أهمية توحيد األلوهية من خالل أمور، أذكري ثالثة منها مع الدليل.  مقالي

3 
أن أتعرف على أدلة إثبات توحيد 

 األلوهية.
 تذكر 

 موضوعي

اً لرجل هل يستويان مثالً الحمد هلل بل أكثرهم ال يعلمون" من  شركاء متشاكسون ورجالً سلمضرب هللا مثالً رجالً فيه  "
 األسماء والصفات.  األلوهية.    الربوبية.   االستدالل بالقياس العقلي إلثبات توحيد : 

  المحبة.  اليقين.  القبول.   رط: شرط قبول األعمال وهو يأتي بمعنى عدم الشرك والرياء والسمعة هو ش
 اإلخالص. 

قال تعالى:" واتخذوا من دونه آلهة ال يخلقون شيئاً وهم يخلقون وال يملكون ألنفسهم ضراً وال نفعاً وال يملكون موتاً وال  
االستدالل بتوحيد   أن المعبودات ال تملك شيئاً.  عجز اآللهة من دون هللا.   حياةً وال نشوراً" تدل اآلية على:  

 االستدالل بالربوبية هلل وحده.  وحده.  األلوهية هلل

 قارني بين حال الموحد والمشرك، من حيث: الحال، والنتيجة؟  مقالي

 موضوعي تذكر  أن أُعدد شروط ال إله إال هللا.  4

ع عليم"  ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لها وهللا سمي  بالطاغوتيكفر ما وجه االستدالل من قوله:" فمن 
نفي   تثبيت العبادة هلل وحده.  نفي العبادة عما سوى هللا تعالى.   ما تحته خط باآلية يمثل ركنن ) ال إله( ومعناه: 

 وإثبات. 
  مات وهو يعلم أنه ال إله إال هللا دخل الجنة" يدل على أحد شروط ) ال إله إال هللا( وهو شرط: :" من  قال رسول هللا  

 القبول.   اليقين. ص. اإلخال العلم. 
 ال حاكمية إال هللا.  ال خالق إال هللا. ال معبود بحق إال هللا.   ال معبود إال هللا.   معنى ال إله إال هللا: 
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 تتضمن ) ال إله إال هللا ( ركنين، هما النفي واإلثبات، وضحي ذلك.  . 1 مقالي
 علينا تجاه شروط ) ال إله إال هللا ( ؟  بما لواج  . 2

 الدعاء.  محبة هللا.  الصالة. األصل في العبادة:  موضوعي تذكر  عرف معنى العبادة.أ  أن 5
 عبادة هللا.  عمارة األرض. االستخالف في األرض.  الغاية من خلق اإلنس والجن: 

رسل دعوا  ع الجمي  الخلق لعبادته. خلق هللا جميع   قال تعالى:" اعبدوا هللا مالكم من اله غيره" تدل اآلية على أن : 
 في جميع األحوال.  ه أمر هللا بعبادت  لعبادة هللا وحده. 

 مثال على كل نوع. قارني بين العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة بذكر  . 1 مقالي
 لماذا كان الدعاء من أهم العبادات وأعظمها؟  . 2
 بين الخوف والرجاء؟  ة ما لعالق . 3
 توسل ممنوع.  اذكري مثال على توسل مشروع ، ومثال آخر على  . 4

الدعاء الجماعي  صالة التسابيح.  من األمثلة لمن يعبد هللا وفق هواه ويحدث عبادة ال دليل عليها وهو من البدع:  موضوعي تذكر  لى شمولية العبادة.أن َأتعرف ع 6
 السجود للصنم.  والترديد. 

أن   س عليه أمرنا فهو رد" ل عمال لي :" من عم  قال رسول هللا   من الردود على من أحدث عبادة بدون دليل: 
 يسوغ الرأي واالجتهاد في العبادات.  أنه العبادات توقيفية. 

عند النية في القيام بنشاط   إذا أراد بها التقوي لطاعة هللا.   بالنية في القيام لصالة الفجر. كيف يكون النوم عبادة: 
 إذا كان من أجل أنه عادة.  للمدرسة وطلب العلم. 

 األنصاب.  لعادات. ا العبادات.  المباحات.  نى شمولية العبادة، أنها تشمل:  عم

 متى يكون النوم واألكل قربة إلى هللا تعالى؟  مقالي

الحرام إلى المسجد األقصى الذي  الكلمة الدالة على كمال المخلوق في اآلية هي:" سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من المسجد  موضوعي تذكر  أن أتعرف على قواعد العبادة. 7
 لنريه.  ليالً.   بعبده.   أسرى.   باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير" : 

ألن    ألن اإلنسان بطبيعته مفتقر محتاج.   والسبب في ذلك:  كل من استكبر عن عبادة هللا تعالى فال بد أن يعبد غيره،
 ألن الشرك موجود في الكون.  من ترك عبادة هللا اشتغل بعبادة األوثان.  

 كيف يتحقق كمال الحب وكمال الذل هلل تعالى في تالوة القرآن الكريم؟  مقالي
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 الرابعة  الوحدة   م 

نوع   املستوى  توحيد األمساء والصفات                
 األسئلة األسئلة

عنى توحيد األسماء  أن تعرف الطالبة م 1
 التذكر   والصفات 

 موضوعي

 تظهر أهمية توحيد األسماء والصفات في اآلتي :  (أ
 آيات القران الكريم من ذكر اسم هللا أو صفاته  وال يخلـ أنه 1
 السنه من أسماء هللا وصفاته  وال تخلـ أنه 2
   واستظهارهاحرصهم على حفظها  نما بيـ أنه في سيرة السلف 3
 ت اول دعوة الرسل عليهم السالم ـ أنها كان4
 

  لهية لقائم بالذات اإل فات الكمال القائم به وصف المال ادل على ذات هللا تعالى مع ص والصفة من حيث الداللة ما االسمب(الفرق بين 
 ـ السم والصفة3ـ   الصفة       2ـ االسم      1

 ـ عرفي توحيد األسماء والصفات 1 مقالي

2 
البة على منهج أهل السنة  أن تتعرف الط 

والجماعة في إثبات أسماء هللا وصفاته وأن  
ً  اعتقاداتعتقد   جازما

 التذكر 

 موضوعي

 ختاري اإلجابة الصحيحة :ا
 بيني معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء هللا وصفاته أ(
 وال ينقصون  نال يزيدوسلم صلى هللا عليه و رسوله ـ أنهم يسمون هللا بما سمى به نفسه في كتابة أو على لسان 1
  واالجتهادـ يؤولون معاني الصفات ويفسرونها بالرأي 2
 هللا عن نفسة   نفاه ينفون ما هللا لنفسة وال  هما اثبت نال يثبتوـ 3
 معناه  مال يفهـ أن األسماء والصفات من المتشابه الذي 4

 هذه اآليات   لما تدتاري على اخأمامك آيات كريمات 

 االختيارات  الداللة   وجهة اآليات  

 ـ) ليس كمثلة شيء(1
+ 

وتعالى   سبحانهاإليمان بأن هللا  
 عن مماثلة المخلوقين   منزه

أن   كما منعبليس ا ـ )قال يإ2
 تسجد ِلما خلقُت بيدي ( 

أهل السنة يثبتون هلل تعالى هذه   
الصفة حقيقة على الوجه الذي  
يليق به تبارك وتعالى وينفون 

 ين  مشابهته للمخلوق

اإليمان بأن اسماء هللا أعالم    ـ )وهو الغفور الرحيم (3
  وأوصاف  

 مقالي
 ـ أذكري معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء هللا وصفاته  1

 قارني بين منهج أهل السنه والجماعة في إثبات األسماء والصفات وبين أهل التعطيل 

منهج اهل السنة والجماعة في إثبات األسماء 
 صفات  وال

 منهج أهل التعطيل 

   

3 
أن تستدل الطالبة على وصف أسماء هللا  

 وصفاته بالحسنى والكمال  
 

 
 فهم 

 موضوعي

 اختاري اإلجابة الصحيحة : 
 الجهمية في األسماء والصفات  مذهب أ ( 
 ـ نفي األسماء والصفات  4           األسماءـ نفي 3ـ نفي الصفات     2ـ إثبات الصفات       1
 ( معنى قولة تعالى : )الرحمن على العرش استوى ( أي  ب
 علوا خاصا يليق به  هعال عرشـ 4    ـ    استولى       3             ـ ملك      2   ـ بسط     1

 كيف يدل العقل على كمال صفات هللا تعالى ؟   مقالي
 كيف تكون الفطرة دليالً على كمال صفات هللا تعالى 
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اآلثار السلوكية المترتبة على  لبة الطا أن تُعدد  4
 موضوعي  اإليمان بأسماء هللا وصفاته 

 اختاري اإلجابة الصحيحة :  
 

 إال واحداً من أحصاها دخل الجنة "   مئةقال الرسول صلى هللا عليه وسلم " إن هلل تسعة وتسعين اسماً 
 معنى اإلحصاء  

 والفقهي ـ اإلحصاء العملي  4العتقادي     ـ اإلحصاء ا3 ـاإلحصاء العملي    2اإلحصاء الفقهي       

 ما آثار التعبيد بأسماء هللا تعالى وصفاته على قلب العبد وعمله  مقالي

5 
أن توضح الطالبة بطالن منهج المنحرفين في  

تعالى )ليس   استدالال بقولة األسماء والصفات 
 السميع البصير (  شيوهكمثلة 

 موضوعي الفهم 
 ة :  اختاري االجابة الصحيح

 من أسماء هللا التي تدل على وصف غير متعدِ أ(ـ  
 ـ السميع    4ـ الحي     3ـ الرحيم     2ـ الغفور         1

 باسم )البصير( ؟  إيمانه كيف يتجنب المسلم معصية هللا عز وجل من خالل ـ 1 مقالي
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 م 
 اخلامسة  الوحدة  

 عقائد وأقوال وأفعال تنايف التوحيد 
           

نوع   توى املس
 األسئلة األسئلة

1 
 ـ أن تتعرف الطالبة على معنى الكفر وأقسامه  

 التذكر   
 موضوعي

 اكملي الفراغ التالي 
 ل................. الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفراً ولم تصل إلى حد الكفر األكبر تعريف  ـ 1
 ختاري االجابة الصحيحة  ا
 ـ السحر  4ـ النفاق     3ـ الشرك    2ـالكفر    1.... :تعريف في اللغة لـ (لتغطية والستر هذا الا

 :من انواع الكفر االكبر ب(
 ـ فسوق المسلم  4ـ قتال المسلم        3ـ كفر النعمة    2ـ كفر التكذيب     1

 الكفر االصغر:  ج(من أنواع
   لنفاقـ كفر ا4ـ قتال المسلم      3ـ كفر التكذيب    2ـ كفر االعراض     1
 
 

 مقالي
 ـ عرفي الكفر األكبر واألصغر شرًعا 1
 ـقارني بين الكفر األكبر واألصغر من حيث بقاؤه في اإلسالم ـ مآله يوم القيامة ـ األعمال الصالحة  2
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أن تتعرف الطالبة على معنى الشرك وأقسامه  

 
 
 
 

 التذكر 

 موضوعي

 اختاري اإلجابة الصحيحة  
  :االلوهية هو فيكبر الشرك اال ا(
      أو الخلق والرزق لغير هللاأن يعتقد أن النفع والضر ، ـ 1
 . صف مخلوق بصفات هللا تعالى المختصة به سبحانه ، كعلم الغيب ـ و2
 هو ان يصرف الشخص عبادة من العبادات لغير هللا تعالى ـ3

 للشرك  السيئة االثار   منب (
  منه بالتوبة  تعالى اال ألنه هو الوحيد الذى ال يغفره هللاـ 1
  قطيعة الرحم ه من الذنوب التي تسبب ـ2 

 الخلود في النار وال يحرم من دخول الجنة .   ب ـ الشرك ال يوج3
 
 



 

 إشراف املشرفة الرتبوية / أ. زينة العمري                                                                                                           مدي ، عيدة الزهراين                                        تنفيذ املعلمتني: مها الغا

  
 يةدالمملكة العربية السعو

 وزارة التعليم

 ببيشة التعليمإدارة 

 مكتب التعليم بـتثليث

 مدرسة ثانوية آل شديد

ـ أن تتعرف الطالبة  على معنى النفاق  3 3
 التذكر  وأقسامه

  موضوعي

 مقالي
 ـ عرفي النفاق األكبر والنفاق األصغر ؟  1
 ق األكبر؟ والنفاق األصغر ؟  ـ مثلي لنفا2
 ـ كيف تتعاملين مع من فيه صفات النفاق األكبر, مسترشده من هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في تعامله مع أمثال هؤالء 3

 موضوعي   

 ختاري االجابة الصحيحة  
 أ(من خصال المنافقين  

 ـ الرياء  4قتال المسلم          3ـ عدم إكرام الجار      2ـ إذا حدث كذب    1
 ب( من األمثلة على النفاق األكبر  

 ـ الرياء 3            انتصار دين االسالم  وكراهيةسرور والفرح بانخفاض دين االسالم  ـ 2        .كذب في الكالم ـ 1

 التحليل  والشرك والنفاق أن تفرق الطالبة بين الكفر   4
  موضوعي

 شركبين الكفر والنفاق وال  ة لعالقا ما  مقالي
 قارني بين النفاق والكفر والشرك  

5 
 أن تستنتج الطالبة حكم دعاء غير هللا تعالى   

 الفهم  
 موضوعي

 اختاري االجابة الصحيحة  
 الدعاء يجمع انواعا من العبادات منها أ(
 تسامح ـ ال4    ـ الصدقة  3     اماطة االذىـ 2    الخضوعـ 1
 

 مقالي
 سمى هللا الدعاء عبادة فما الدليل على ذلك ؟  

 ـ يجمع الدعاء عدد من العبادات أذكري ثالثاً منها ؟  2
 ... أن هللا سمى دعاء غيره  وجه الداللة من قوله تعالى " والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ... "  ـ3

6 

 
 
 

 به  ق تستنتج الطالبة حكم السحر وما يتعلأن 
 

 

 الفهم 
 موضوعي

 ختاري االجابة الصحية .ا

 .  من الملة مخرج تي تدل على ان السحر كفر وال مورال امن أ(
حركات بهلوانية  أـ1  
دعاء واستغاثه بالشياطين  ـ 2  

 لكسب المال  ه استخدامـ 4      فيه العاب خفةـ   3

 مقالي
 مخرج من الملةـ لماذا كان السحر كفرا 2
 
 ـ أناقش أسباب الوقاية من السحر , وكيفية تطبيقها3

  موضوعي   

  مقالي
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7 

 
 

 تستنتج الطالبة حكم االستهزاء بالدين    ـ أن
 
 

 

 

 الفهم 

 
 موضوعي

 
 

 :  اختاري االجابة الصحيحة 
 ـ السخرية واالستخفاف بصفات هللا تعالى وأفعاله يعتبر من :  1

 ( مواالة الكافرين ب            هللا  لالحكم بغير ما أنز االستهزاء بالدين  ( أ
 د( الشرك                             ج( النفاق                                

 

 مقالي
 باالستهزاء بالدين .  د ـ ما لمرا1
 ـ هل هناك فرق بين الجاد والهازل في االستهزاء بالدين ؟ مع التعليل .  2
 ( على حكم االستهزاء بالدين ؟  ا ـ ما وجه االستدالل من قولة تعالى )ال تعتذرو3

م بغير ما  أن تتعرف الطالبة على معنى الحك 8
 التذكر  هللا تعالى وأثره في التوحيد  ل أنز

 موضوعي

 

 :  اختاري االجابة الصحيحة 
 

 هللا تعالى حكم ذلك :   ل إذا حكم الحاكم أو القاضي بغير ما أنز
 ـ مخرج من الملة   4ـ شرك أكبر             3ـ كفر أصغر            2ـ كفر أكبر              1
 
 

 ثة من أدلة وجوب الحكم بما أنزل هللا .  أذكري ثال مقالي
   هللا كفراً أصغر ؟ لمتى يكون الحكم بغير ما أنز 

 الفهم  أن تستنتج الطالبة حكم مواالة الكافرين  9
 موضوعي

 

 : اختاري اإلجابة الصحيحة 
          
 ة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ( دلت اآلية على  قال هللا تعالى )إنما وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقمون  الصال        

 ـ لتوسل بغير هللا . 3          ـ مظاهرة الكفرين .2        هللا .  لـ الحكم بغير ما أنز1

 
 القوم الظالمين ( في اآلية تحريم ل.   ييهدقال تعالى )ومن يتولهم منكم فإنه منهم أن هللا ال ـ 
 ـ االستهزاء بالدين  2                             هللا          ل (الحكم بغير ما أنز1
 ـ التوسل بغير هللا .      4( مظاهرة الكفار على المسلمين                            3

 
 
  

 ـ ما أصل الموالة والمعاداة ؟  1 مقالي
   ـ كيف يتعامل المسلم مع غير المسلمين في بالدهم ؟ 2
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 سادسةالوحدة ال م 
نوع   املستوى  وآل بيته وصحابته    ي  حقوق النب 

 األسئلة األسئلة

1 
أتعرف على معنى شهادة أن محمدًا أن 

 رسول هللا ولوازمها.
 تذكر 

 موضوعي
حسنة لمن كان يرجوا هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثيراً" معنى   أسوةمن قوله تعالى:" لقد كان لكم في رسول هللا  •

 قدوة.    يقة .   طر   مكانة.    ما تحته خط:   
 تظهر أهمية السنة النبوية بأنها مرتبطة بأحد أركان اإلسالم، وهو:    •

   .الركن األول   .الركن الثاني    .الركن الثالث .الركن الرابع 

 اكملي الفراغ: معنى شهادة أن محمداً رسول هللا ، فيما أخبر وطاعته فيما أمر....................  مقالي

 موضوعي طبيقت في جميع أموري. أقتدي بالنبي ن أ 2
 بيان لكمال رأفته بأمته.    تابع لحب هللا تعالى.    أن حب الرسول     :من الدواعي المهمة لمحبة الرسول  

    نحبه لسيرته وشمائله وهديه ونعمه الرسول      .في حياتنا   .ألنه بعث عربياً من قريش 
  رأفته.    قوته.       .فسك أال يكونوا مؤمنين " تدل اآلية على كمال ..........  قال تعالى:" لعلك باخع ن 

 كرمة  شخصيته

 ؟  كيف نزيد من محبتنا للنبي  مقالي

 الغلو فيه.  ته.   تمني رؤي    .اإلكثار من ذكره    .اتباع النبي   :من العالمات التي تؤكد حب الرسول   موضوعي طبيقت . أن أحقق معنى المحبة النبي  3

 ؟ ما معنى النصيحة له   مقالي

4 
أتعرف على صور من محبة النبي أن 
. 

 تذكر 
المداومة على تالوة القرآن     تعلم القرآن الكريم.    :من األعمال في الحياة التي تزيد من محبة اإلنسان للرسول   موضوعي

 قراءة التاريخ اإلسالمي.    وفهم معانيه.   

 ؟ اذكري أعماالً تزيد من محبتي للنبي  اليمق

 الرأي. العمل.   القول.   يعتبر أحد أنواع الغلو في:  دعوى الغالة جواز صرف بعض أنواع العبادة للرسول   موضوعي فهم .أحذر الغلو في النبي أن  5
  االجتهاد 

الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو   تذكر الحديث:" إياكم والغلو في    :من طرق الوقاية من الغلو في حق الرسول  
 الرفع من شأنه واالعتزاز بنسبه.   الوسطية في كل شيء ال إفراط وال تفريط.        في الدين".

 تجاوز الحد هو التعريف في اللغة لـ ..... 

 ؟ وما الفرق بينه وبين التعظيم؟  كيف يكون الغلو في النبي  مقالي
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ومكانة آل البيت  فضلأن َأتعرف على  6
. 

 الذين حرمت عليهم الصدقة، هو تعريف لـ ................  اكملي الفراغ: آل النبي   موضوعي تذكر 
 الغلو في حقهم. تعظيمهم. محبتهم. من أهم حقوق آل البيت: 

أحب إلى أن   رسول هللا  من األقوال التي تدل على المحبة بين الصحابة وآل البيت هذا القول:" والذي نفسي بيده لقرابة 
 علي بن أبي طالب.  عثمان بن عفان.   عمر بن الخطاب.   أبو بكر.    أصل من قرابتي"  

 ، مع التوضيح؟قارني بين أقسام الناس في آل البيت  مقالي

فضل ومكانة الصحابة  أن أتعرف على  7
. 

 ات على ذلك يطلق عليه........................ مؤمناً به وم اكملي الفراغ: من لقي النبي  موضوعي تذكر 
 لهم تعظيما للتفاخر بالنسب.ألنهم عرب.   .ألنهم عاشوا مع النبي   ؟  حبك ألصحاب النبي    بما سب 

 الصدقة عنهم   الغلو في حقهم. تعظيمهم. .   الدعاء لهمما الواجب علينا تجاه الصحابة: 
 

 ؟ الصحابة   بيني أبرز ما تميز به معتقد أهل السنة في  مقالي
 ؟  علينا تجاه ما شجر بين الصحابة  بما لواج 

 

 السابعةالوحدة   م 
نوع   املستوى  لزوم مجاعة املسلمي 

 األسئلة األسئلة

 تذكر  أتعرف على أهمية لزوم الجماعة. أن  1
 العصمة  هل البيت.أ الصحابة.     لزوم الجماعة.      :   الثبات على وحدة الكلمة بين المسلمين، هو تعريف موضوعي

 ما المراد بالجماعة؟  مقالي

 موضوعي فهم تماسك الجماعة. أزداد حرصًا  على أن  2
:" إن هللا يرضى لكم ثالثا: أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل هللا جميعاً وال تفرقوا وأن تناصحوا   قال 

ه هللا أمركم" الكلمة الدالة على وجوب لزوم جما   وال تفرقوا.    وال تشركوا.   عة المسلمين هي: من والا
 تراحموا  تناصحوا.

 ما أثر لزوم الجماعة على إقامة الدين؟ مقالي

 موضوعي تقويم  أن أنبذ الفرقة وطرقها.  3
 مفارقة الجماعة.  ذير. دلت على تح1عليه:  تاختر الترتيب الصحيح: رتب األدلة بحسب ما دل 

قوله تعالى:" وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم    . دلت على لزوم الجماعة.    2
 قال تعالى:" إنما المؤمنون إخوة".  عذاب عظيم"   

 ما وجه الداللة من قوله تعالى:" إنما المؤمنون إخوة".  مقالي

الجماعة ال   ألن بالحاكم تستقر أمور البالد ويصد عنه العدوان.   دعاء اإلنسان لحاكم بلده: علل أهمية  • موضوعي تطبيق ُأحقق الطاعة بالمعروف لوالة األمر.أن  4
 ألنه من القوانين وأنظمة الدولة.  تستقيم إال بإمام تجتمع عليه الكلمة  واإلمام ال يستقيم له األمر إال بالطاعة.   
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االنقياد إلمام عادل   ب طاعته بالمعروف.      وجو  .األمة.          2. اإلمام.    1رتب ما يجب لكل من:  •
 . تي جاء بها رسول هللا يقيم فيهم أحكام هللا والشريعة ال

 " معنى ما تحته خط: وأولي األمر منكمقال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول   •
         .األمراء والعلماء      .اآلباء واألزواج    واألهل. العشيرة  تجار والساده ال 

 طاعته بالمعروف.        وجوب تعيين اإلمام.   اتفق المسلمون قديماً وحديثاً فيما يجب لإلمام:    •
         .االنقياد له   .انصاف الظالمين من المظلومين 

 ما أثر طاعة والة األمر بالمعروف على إقامة الدين؟  مقالي

 


