أ /اكتبي المصطلح المناسب في المكان الخالي.
{ الرجاء -التوكل – العباده –السبب – الخوف من هللا – النسك -الدعاء}
 /1اسم جامع لكل مايحبه هللا ونبيه من االقوال واالعمال الظاهره والباطنه ()................
/2طمع العبد في كرم هللا وفضله ورحمته ومغفرته ().................
/3هو ماحال بين صاحبه وبين محارم هللا ().................
/4االعتماد على هللا في حصول المطلوب ودفع المكروه مع فعل االسباب المشروعه ().................
/5كل مايتوصل به الى المطلوب ().................
/6الذبح هلل تعالى ابتغاء وجهه ().................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( منهي عنه-واجب-محرم-اليجوز-يجوز)
ب/بيني حكم مايلي :
 /1طلب الشفاعه من األنبياء والصالحين

().................

 /2القنوط واليأس من رحمه هللا

()...................

 /3إحسان الظن باهلل

()...................

/4إساءه الظن باهلل

()...................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جـ /أكملي العبارات التاليه بما يتمم معانيها:
 /1تنقسم العباده الى قسمين هما (أ) عباده ....................مثل ....................
(ب) عباده ....................مثل ....................
 /2ترتكز العباده الصحيحه على ثالث ركائز هي  ....................و ....................و....................
 /3حكم التوكل على غير هللا فيمأ اليقدر عليه اال هللا ....................
 /4سميت اعضاء االنسان الظاهره بالجوارح ألنه ....................أي ..................

تابع خلف الورقة

المصححه
المدققه
المراجعه

السؤال الثاني :

أ /اختاري األجابه الصحيحه من بين األقواس:
-1كل ماعبد من دون هللا من شجرأوحجر سواء نحت أو لم ينحت (ولي -طاغوت –وثن )
-2المراد بقوله (لمسْ ِج ٌد أُسِّس على ال َّت ْقوى مِنْ أ َّو ِل ي ْو ٍم)هو مسجد ( قباء -الصخره – الرسول)
-3التوسط للغير بجلبب منفعه له أودفع مضره عنه هو معنى (الوسيله -الشفاعه -الهدايه)
-4طلب الغوث وهو ازاله الشده معنى (االسستعاذه-االستغاثه-االدعاء)
-5من ذبح لغير هللا حتى لو كان المذبوح حقير فقد وقع (الشرك-النفاق –االبتداع)
 -6من العبادات التي يكون مكان تأديتها المسجد (الصيام -الذكر -االعتكاف )
-7سميي مسجد المنافقين بمسجد (األلحاد-الضرار-الكفر)
-7سؤال المرء ربه حاجه من أمور الدنياواألخره هو (االستغاثه –الدعاء –الرجاء)
-8سوء الظن باهلل يرتبط بـ (درجه األبتالء-ضعف االيمان-حجم المصيبه)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب/صنفي انواع الشفاعه حسب ماهو خاص بالنبيوماهو عام من النبي ومن غيره ؟
(شفاعه في رفع درجات المؤمنين وزياده ثوابهم -شفاعه في اهل الجنه أن يدخلوها – شفاعه فيمن استحق
النار من عصاه التوحيد أن اليدخلها – شفاعه فيمن استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوالجنه– شفاعه في
عمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب – شفاعه فيمن دخل النار من عصاه أهل التوحيد أن يخرج منها )
شفاعه عامه مشفاعه عامه من النبي  ومن غيره
شفاعه خاصه بالنبي 

جـ /أستدلي على كآلمن حسب ماهو مطلوب بين القوسين :
(من القران)
-1الحكمه من خلق الجن واالنس للعباده
......................................................................................................................

 -2فضل بناء المساجد

(من السنه)

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

-3من شروط الشفاعه إذن الشافع أن يشفع

(من القران )

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

 -4وجوب التوكل على هللا

(من القران)

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

تابع خلف الورقة

المصححه
المدققه
المرااجعه

السؤال الثالث:

أ/ميزي االمثله التاليه حسب أنواع الخوف وأنواع
المحبه:
-1صليت الفجر خوفآ من عقاب هللا .....................................................................................
 -2محبه الجائع للطعام ..................................................................................................
-3تركت الحجاب خوفآمن بعض الناس................................................................................
-4من يذبح لساحر خوفا ً من أن يمرضه...............................................................................
-5محبه المشركين آللهتهم وأندادهم.....................................................................................
-6خرجت من مزرعه خوفا ً من أفعى .................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب /أستنبطي وجه الدالله من األيات التاليه:
 -1قال تعالى{قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم }
.......................................................................................................................

نس يع ُ
جنِّ فزا ُدو ُه ْم ره ًقا}
ُوذون ِبرج ٍ
ال مِنْ ْال ِ
اْل ِ
 -2قال تعالى {وأ َّن ُه كان ِرجا ٌل مِنْ ْ ِ

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

ك لِن ْفسِ ي ن ْفعًا وال ض ًًّرا إِ َّال ما شاء َّ
هللاُ}
-3قال تعالى {قُ ْل ال أمْ لِ ُ

.......................................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـ/عددي أثنين من كآلمن:
 -1ثمرآت أحسان الظن باهلل:
................................................................................................................................... /1
................................................................................................................................... /2

 -2أسباب إجابه الدعاء :
................................................................................................................................... /1
.................................................................................................................................../2

 -3األسباب الموجبه للخوف من هللا تعالى :
................................................................................................................................... /1
.................................................................................................................................../2

-4ثمرات التوكل على هللا:
................................................................................................................................... /1
................................................................................................................................... /2

انتهت األسئلة بحمد هللا وتوفيقه
مع تمنياتي ودعواتي الصادقة للجميع بالتوفيق والنجاح
معلمه الماده:

