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 5من  1صفحة 
 

 م01/11/2017تاريخ اإلصدار :       0/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 

 

 

  ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة 
 :  وورقة التظليل نفس الورقة يفأجب عن مجيع األسئلة التالية 

 كل فقرة نصف درجة ()  : وظللها يف املكان املخصص للتظليل السؤال األول :  اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مما يأتي

 تعدي ما أمر اهلل به يف االعتقاد أو القول أو الفعل. تعريف لـ: -1

 الغلو يف األنبياء والصاحلني د  اخلوف ج  الغلو ب  العبادة أ

 :نهى اهلل تعاىل تعاىل أهل الكتاب عن الغلو ومنهم اليهود  الذين غلو يف .............. -2

  نوح د   عيسى ج   موسى ب    رعزي أ

 :أن أصل من قرابيت( أحب إلّي  من القائل: )والذي نفسي بيده لقرابة رسول اهلل  -3

  أبو بكر الصديق د   أبو سلمة  ج   عمر بن اخلطاب ب  أبي طالب علي بن  أ

 :(املتنّطعون ) معنى ،)هلك املتنّطعون ( قاهلا ثالثا: قال النيب  -4

 الفصيح يف الكالم د  الصادقون ج  الغالون يف الكالم ب   ونالكذاب أ

 هم: املراد بآل بيت النيب  -5

أوالده وذريتهم وزوجاته ومن  ج  الده وأقاربهأو ب  أوالده وزوجاته فقط  أ

حترم عليهم الزكاة من 

 أقاربه

 أوالده فقط  د 

 دعاؤهم من دون اهلل، وهذا شرك يف:  :من صور الغلو يف آل بيت النيب  -6

 األلوهية د  الطاعة ج  األمساء والصفات ب    الربوبية أ

  أنهم: يب من أصول أهل السنة واجلماعة يف أهل بيت الن -7

حيبونهم ويتولونهم  أ

 وحيفظون وصية النيب 

 فيهم

يرفعونهم فوق منزلتهم  ب 

 اليت أنزهلم اهلل تعاىل

يعتقدون أنهم يعلمون  ج 

 الغيب

 يدعونهم مع اهلل د 

 :حكم زيارة القبور لالتعاظ والتذكرة -8

 حرام د  مكروه ج  سنة ب   فرض أ

 

20 



 

 5من  2صفحة  
 

 م01/11/2017تاريخ اإلصدار :       0/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 

 

 

 

  وسلم للذين يوقدون السرج عند القبور هو أنه:سبب لعن النيب صلى اهلل عليه  -9 

 جيعلها حمل أنظار الناس  د  يؤدي إىل تعظيمها وعبادتها ج   يعترب زينة هلا  ب   يغري شكل القرب  أ

 :كيف يؤدي الغلو يف قبور األنبياء والصاحلني إىل الشرك باهلل -10

 ناء عليها والصالة عندهابالب د  بالسالم عليهم ج  بالوقوف عندها ب   بزيارتها أ

 كان متخذي القبور مساجد شرار اخللق عند اهلل ألسباب منها: -11

أنهم بهذا الفعل يتقربون  أ

  إىل اهلل

أنهم من أعظم أسباب  ب 

وقوع الناس يف الشرك 

 باهلل

أنهم اختذوا املساجد اليت  ج 

هي أطهر األماكن لعبادة 

 اهلل

ألنهم يدعون إىل عبادة غري  د 

 اهلل

  هي الزيارة اليت يكون الغرض منها االتعاظ وتذكرة اآلخرة أو زيارة املوتى للدعاء هلم:-12

 الزيارة الشركية د     الزيارة احملرمة  ج  الزيارة البدعية ب  الزيارة الشرعية أ

 :حكم شد الرحال إىل زيارة القبور  -13

 مكروه د  حمرم ج  مستحب ب   جائز أ

 الرحال: املراد بشد -14

 زيارة املعامل د  زيارة االثار     ج  السفر ب  زيارة القبور   أ

 هو طلب الربكة ورجاؤها واعتقادها: -15

  التربك د  الفأل ج  الربكة ب  الرجاء أ

 من أمثلة التربك املشروع: التربك: -16

 بالقبور د  مباء زمزم ج  باألشجار ب  باحلصى أ

  اء منقوشة، كانت موجودة:الّلات: هو صخرة بيض -17

 بني مكة واملدينة د  يف املدينة ج  يف الطائف ب   يف مكة أ

 ما يشرع استالمه من األحجار: -18

    الركن اليماني د  مقام ابراهيم ج  الركن العراقي ب    الركن الشامي أ

 تصوير: :يقصد بالتصوير املنهي عنه -19

 البحار د   جاراالش ج  اجلبال ب   ذوات االرواح أ

 :عقوبة املصور الذي يصنع التماثيل واألصنام لتعظيمها -20

أشد الناس عذابا يوم  أ

 القيامة
 خالد خملد يف النار د  يف الدرك األسفل من النار ج  ليس له عقوبة ب 

 من أمثلة تصوير ما له روح: -21

 اعة متثال جلبل أحدصن د  رسم رجل مشهور   ج  رسم البحار ب  حنت شجرة على جدار أ

 من أركان العبادة: -22

احملبة والرجاء واخلوف من  د  التوكل واحملبة ج  ذرناخلوف وال ب   التوكل والدعاء  أ

 اهلل
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 شروط قبول العبادة: -23

املتابعة واالخالص هلل  أ

   للرسول

االخالص ومتابعة ثناء  ج  ظاهرة وباطنة ب 

 ومدح الناس
 حملبةالرجاء واخلوف وا د 

 هلل تعاىل: سلممن أسباب حمبة امل -24

 ألن اهلل خلقه ورزقه أ

  

ألن صفاته سبحانه أحسن  ج  ألن اهلل أمده بالصحة ب 

 الصفات وأعالها

 كل ما سبق صحيح د 

 :هي كل ما يلي من أنواع احملبة ما عدا واحدة -25

 بة املباحةاحمل د  احملبة البدعية ج  احملبة الشرعية ب  احملبة الشركية أ

 حمبة املرء املسلم ملا فيه من اإلميان وخصال اخلري والتقوى" تعريف لـ: – 26

 البغض يف اهلل د  الرجاء ج  احلب يف اهلل  ب   احملبة شرعا  أ

 :اخلوف من عدو أو سبع أو غرق أو نار هو -27

 خوف حممود د  خوف شركي ج  خوف مذموم ب  خوف طبيعي أ

 ر خوفا من شره هو:من ذبح لساح – 28

 خوف طبيعي د  خوف شركي ج  خوف مذموم ب  خوف حممود أ

 طمع العبد يف فضل اهلل ورمحته وكرمه، تعريف لـ: -29

 الرجاء د  التوكل ج   احملبة ب  اخلوف أ

 رجاء الشخص املتمادي يف الذنوب واملعاصي أن يرمحه اهلل مع إصراره على خطاياه، يعترب من:   -30

 الرجاء الطبيعي د  الرجاء الشركي ج  الرجاء الكاذب ب   احملموداء الرج أ

 اعتماد القلب على اهلل تعاىل يف حصول مطلوب أو دفع مكروه، مع فعل األسباب، هو تعريف لـ:-31 

 احملبة د  اخلوف ج  الرجاء ب  توكلال أ

   هم اهلل عليه:حكم التوكل على األحياء احلاضرين من احلكام واألطباء فيما أقدر-32

 شرك أصغر د  شرك أكرب ج  حمرم ب  جائز أ

 قوله تعاىل: ))وقال ربكم ادعوني استجب لكم(( دليل على أن ....................  عبادة،  جيب صرفها هلل: -33

 التوكل د  الدعاء ج  النذر ب  الرجاء أ

 :الستغاثةى ااستغاثة الضعيف بالقوي احلاضر ليدفع عنه األذى، مثال عل -34

 احملرمة د  الواجبة ج  اجلائزة ب   لشركيةا أ

 رجل نذر لصاحب قرب أنه إذا رزق بولد أن يصوم شهرا، فالنذر هنا:  –35

 جيب الوفاء به د  مباح ج  شرك  أصغر ب  شرك أكرب أ

 حكم النذر هلل تعاىل: -36

 حمرم د  مباح ج  مكروه ب   واجب أ

 ال ميلك هداية:  األنبياء ال ميلكون هداية  أحد حتى أقرب الناس إليهم، ومنهم إبراهيم ذكر اهلل يف القرآن أن -37

 قومه د   ولده ج  أبيه )آزر( ب  زوجته أ
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 :قوله تعاىل: ))إنك ال تهدي من أحببت ولكن اهلل يهدي من يشاء(( دليل على أن -38

مجيع األنبياء وأتباعهم  أ

هداية البيان ميلكون 

 واإلرشاد

بياء ميلكون هداية األن ب 

 التوفيق واإلهلام

هداية التوفيق بيد اهلل حتى  ج 

ال يقدر على هداية  النيب 

 من أحب

هداية التوفيق يقدر عليها  د 

 النيب 

  :سؤال اهلل اهلداية من -39

أثار التوحيد على  أ

  حياة اإلنسان

أثار التوحيد على  ب 

 اجملتمع

 أسباب اهلداية د  وانع اهلدايةم ج 

 :من أمثلة بغض املسرفني يف الذنوب واملعاصي -40

 بغض املشركني د          بغض الظاملني ج  بغض املنافقني ب   بغض الكفار  أ

 

 

       :  أمام العبارة اخلاطئة( ×)أمام العبارة الصحيحة و عالمة ( √عزيزي الطالب رجاًء ضع عالمة) السؤال الثاني :

 ( كل فقرة نصف درجة ) 

 )          ( جيب على املؤمن أن جيمع بني اخلوف من اهلل تعاىل، ورجاء رمحته  41

 )          ( التوكل على اهلل ال يلزم منه األخذ باألسباب 42

 )          ( دعاء غري اهلل من األولياء والصاحلني األحياء أو األموات شرك  أصغر 43

 )          ( نذر شيئا لغري اهلل تعاىل جيب  عليه أن يتوب من هذا النذر وال يفعلهمن  44

 )          ( املشركون ال يستغيثون باهلل تعاىل وقت الشدة  بل يدعون غريه 45

 )          ( من بدع زيارة القبور ختصيص أيام أو أوقات لزيارتها. 46

 )          ( النيب صلى اهلل عليه وسلم، ال طلبا للربكةاحلجر االسود يستلم اتباعا لسنة  47

 )          ( كل من استكرب عن عبادة اهلل عز وجل فعبد إهلا آخر فهو عابد هلل 48
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  (  درجــة واحدةكل فقرة   )   : ة التاليـةجابة على األسئلعزيزي الطالب فضال قم باإلالسؤال الثالث:  

 :سباب اجلالبة للخوف من اهللمن األ سببأذكر  -أ 

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

 الدليل؟ ما حكم دعاء أألولياء والصاحلني األحياء أو امليتني جللب نفع أو دفع ضر؟ مع -ب

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

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

 :عرف ما يلي شرعا -ج

 ......االستغاثة: ..................................................................................................................

 .....................................................................................العبادة: ......................................

 

 (  درجــة واحدةكل فقرة   )   : ة التاليـةلئجابة على األسعزيزي الطالب فضال قم باإل:  رابعالسؤال ال 

 اهلداية : ا من أنواععأذكر نو-أ 

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

 : اإلنسان يف حياةمن آثار التوحيد أثر أذكر -ب

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

 حتريم الغلو يف الدين: على أذكر دليال  -ج

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

 

 

 متت حبمد اهلل

 اتي لكم بالتوفيق والسدادمع متني
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