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101دين 
م2023-2022العام الدراسي   الفصل الدراسي األول

هتذيب  كتاب
دراسات يف العقيدة اإلسالمية



 101تهذيب وتلخيص مقرر دين 
 مالحظات مهمة

خلل ولكن هو هذا جهد معلم شخصي وعمل بشري متواضع  ال خيلو من نقص و.1
صفحة ( 13) حماولة  لتقريب املقرر وتسهيله ملراجعة االختبار النهائي للمقرر يف

هم الدروس  وسهولة صفحة من الكتاب ؛ وذلك حرصا على تسهيل ف( 100) مقابل  
 .  استحضار املعلومات 

ى شكل سؤال وجواب الدرس عل) وامنا هو عبارة عن .امللخص ال يغين عن الكتاب .2
 (جتميع الدرس يف صفحة واحدة + ترتيب املعلومات + 

 .درسا 17عدد الدروس املطلوبة .3
 (.اجلهاد + الدعاء ) الدروس احملذوفة اثنان فقط .4
ظ الطالب غريها بل يفهم وال حيف. يتم ارفاق ورقة األدلة املطلوب حفظها من الوزارة س.5

 .فقط 
 .  دليال الثة عشر ثهناك سبعة دروس فيها أدلة مطلوب حفظها ملسائل شرعية وعددها.6
 ....تي سؤال اذكر قصةفقد يأمت إعطاء ملخص هلا ال بد من استيعابها قصصهناك .7
+  استنتج + علل +عدد + حكم شرعي + تعريف ) معظم الدروس سيكون فيها .8

 (قارن 
 .يوجد يف كل درس تقويم ختامي قم حبله للتأكد من فهمك .9

احلكم  الشرعي + حات عرف املصطل) االختبار النهائي ال خيلو أن يكون من أسئلة .01
 (استنتج + خطأ صح و+ ضع دائرة + استدل + قارن + عدد + علل + 

نتاج للدروس ، فتختلف ال خيلو االمتحان  النهائي من أسئلة تعتمد على الفهم واالست.11
 .صيغة السؤال 
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 الدليل السؤال  
ئص الربانية من خصا. 1

العقيدة اإلسالمية 
فَُحۡكمََ: قال تعاىل

َ
ةَِأ َِٰهلِيَّ ۡحَسنََُوَمنََۡيۡبُغوَنَ ٱلَۡج

َ
َأ َِٱِمَن ّللَّ

ونََل َِقۡومَ ُحۡكٗما ُُ ِ ٥٠َُُوِ
التوازن من خصائص. 2

 العقيدة اإلسالمية 
ََٰكَفِيَما ََوٱۡبَتغَِ: قال تعاىل ََُءاتَى ارََٱّللَّ ََوَلَٱٓأۡلِخَرةَ َٱدلَّ َتَنَس

َ ۡنَيا َنَِصيَبَكَِمَن ۡحِسنٱدلُّ
َ

ۡحَسنَََكَما ََوأ
َ

َُأ إََِلَۡك َٱّللَّ

ًنا من كفر من أنكر رك. 3
اركان العقيدة 

َ: قال تعاىل ََُِۡكُفرََۡوَمن َٰٓئَِكتِهِۦبِٱّللَّ رََُوُكُتبِهِۦَوَملَ َوٱَۡلَۡومَُِسلِهِۦَو
ََفَقدَۡٱٓأۡلِخرَِ ََضلَّ ََٰلۢ ١٣٦بَعِيًداَضَل

.« ُخِلقت املالئكة من نور» : قال النيب :  ة مادة خلق املالئك. 4

ُنََ﴿بيح اهلل وظيفة املالئكة تس.5 ِ ۥَوَمنَۡٱلَۡعۡرَشَََيِۡملُونََٱَّلَّ ُِحوَنََحۡوََلُ ﴾مََربهِِبَۡمدَِيَُسب 

َِ﴿ليغ الشرعوظيفة املالئكة تب. 6 َبِه وحَُنََزَل ِميَُٱلرُّ
َ
١٩٣َٱۡۡل َٰ َٱلُۡمُِذرِينَََِۡلبَِكَلََعَ ١٩٤ِِلَُكوَنَِمَن

: وم االخرتغيريات يف الي. 7
َِرْتَ﴿ َُكو  ْمُس َالشَّ ٢َِإَوَذاَانلُُّجوُمَانَْكَدَرت١َْإَِذا َباُل ِإَوَذاَاْْلِ

َتَْ ِ لَْت٣َُسّي  ِ َُعط  ت٤َِْإَوَذاَالْعَِشاُر َُحِِشَ  ﴾٥ِإَوَذاَالْوُُحوُش

ََيْعَملُونََ﴿القيامةشهادة اجلوارح يف. 8 َََكنُوا َبَِما رُْجلُُهْم
َ

ََوأ ُِْدُِهْم
َ

ََوأ لِْسنَُتُهْم
َ

ََعلَيِْهْمَأ ﴾٢٤َُوَْمَتَْشَهُد

ول التوحيد سبب دخ. 9
:  اْلجنة

دخل اجلنَّة، َمْن َلِقَي اهلل ال ُيْشِرك به َشيئا":  قال النيب 
 ".ومن َلِقَيه ُيشرك به شيئا دَخل النار

بول التوحيد شرط ق. 10
العمل 

ََقبْلَِكَ﴿:قال تعاىل َُنَِمْن ِ َإََِلَْكَِإَوََلَاَّلَّ وِِحَ
ُ

َلَئِْنََولََقْدَأ
اِِسِينََ َاْْلَ َِمَن ََوَِلَُكوَننَّ ََعَملَُك ْكَتَََلَْحَبَطنَّ ْْشَ

َ
﴾٦٥أ

َ﴿كفر الساحر . 11 واَُيَعل ُِموَن َياِطَيََكَفُر َالشَّ ََولَِكنَّ َُسلَيَْماُن ََكَفَر َوَما
ْحَرَ ِ َالس  ﴾انلَّاَس

َ:: قال النيب لصاحل املسارعة للعمل ا. 12 َسبًعا َباۡلعمال وا َإلَف.بادر ون قراًَهلَتنتظر
َ َأوَغًًن ًداُمطغًياُمنسًيا  ِ ًَُمفُ َأوََهَرما ًَُمفسًدا أوَمرضا

ن العالقة بني اإلميا.13
والعمل الصاحل 

اُتَالْفِْردََ﴿ َُّ َََكنَْتَلَُهْمََج اِت اِِلَ َالصَّ َوََعِملُوا وا ُُ َُنَآَم ِ َاَّلَّ َإِنَّ وِْس
١٠٧نُُزًلَ
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 (العقيدة اإلسالمية ) الدرس األول 
 (.لواقع القائم على الدليل التصديق الجازم المطابق ل: )اصطالحا / الشد: لغة :  عرف العقيدة.1
هي  : فاسدة.2(.) يف اليت جاءت بها الرسل ومل يدخلها حتر:  صحيحة. 1: )عدد أقسام  العقيدة .2

 .(احملرفة أو من صنع البشر 
 السنة. 2القرآن . 1: عدد مصادر العقيدة  اإلسالمية .3
 (الثبات  –ابية اإلجي–التوازن –اليسر –الربانية : ) عدد خصائص العقيدة  اإلسالمية .4
( سهلة ال غموض فيها  : اليسر )(  وحي من عند اهلل : الربانية : ) وضح اخلصائص التالية .5

. تعمل على جلب اخلري: اإلجيابية ) .(عقيدة ثابتة وحمددة  ال تقبل الزيادة وال النقصان : الثبات )
 .(ملبية جلميع حاجات اإلنسان : التوازن ( ) 

 (  دليل موجود يف ورقة األدلةال) ( التوازن + الربانية )استدل على خصائص العقيدة .6
 .ي اله واحد يستحق العبادة وهو اخلالق لكل ش:ملخص  العقيدة اإلسالمية .7

 .دة ال تتبدل وال تتغري أي عقيدة الرسل واح: ما املقصود بوحدة عقيدة الديانات السماوية .8

 التوحيد:ما هو جوهر العقيدة اإلسالمية .9
 

 (أركان العقيدة اإلسالمية ) الدرس الثاني  

 رسله واليوم اآلخر والقدر  اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه و: .عدد أركان  العقيدة اإلسالمية .1

 (بيق العملي التط+ التصديق الكامل ) متى يكمل إميان املسلم بأركان اإلميان ؟ .2
 ( قة األدلة الدليل موجود يف ور) كافر ماحكم من أنكر ركنا من أركان العقيدة ؟ .3

 (اإلميان باهلل ) الدرس الثالث 
 .كون، مستحق العبادةاالعتقاد اجلازم بأن اهلل تعاىل هو خالق هذا الَعرِّف اإلميان باهلل تعاىل؟ .1
 (دليل الفطرة . 3دليل اإلتقان . 2دليل السببية . 1) عدد أدلة وجود اهلل تعاىل؟ .2
 . ( تعاىلما من سبب إال وله مسبب إِلاَّ اهلل)وضح املقصود بدليل السببية ؟ .3
 (  ى الكون اإلحساس بأن مثة قوة عليا مهيمنة عل)وضح املقصود بدليل الفطرة ؟ .4
 (  21قصة ابي حنيفة صفحة )و (20قصة جعفر الصادق  صفحة )ارجع للكتاب واقرا .5
 (عزة النفس + الطمأنينة النفسية +تقوى اهلل + الشعور بقيمة الفرد )عدد آثار اإلميان باهلل تعاىل؟ .6
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 (اإلميان باملالئكة )الدرس الرابع 
 موجود يف الورقةانظر الدليل/  نور ما هي مادة خلق املالئكة  مع الدليل ؟ .1
 قبل خلق آدم   متى خلق اهلل املالئكة  ؟ .2
 عدد كثري ال يعلمه اال اهلل  كم عدد املالئكة  ؟ .3
(   هلم أجنحة ) (خارقة  قدراتهم) ( جمبولون على طاعة اهلل ) عدد صفات املالئكة ؟ .4

 (ال يأكلون وال يشربون )( ليسوا ذكور وال إناث ) ( التشكل على شكل البشر )
محاية )(يغ شرع اهلل للرسل تبل) ( تسبيح اهلل ومحل العرش ) عدد وظائف املالئكة ؟ .5

(  دم  حفظ ابن آ)( مراقبة األعمال )  (االستغفار للمؤمنني )  ( تأييد املؤمنني ) (  الرسل 
( الرتحيب بأهل اجلنة( )قرب  السؤال يف ال( )قبض الروح ( ) حث العبد على اخلري )
 26ص ارجع للكتاب وافهم اكثر املقصود بالوظائف( تعذيب أهل النار )
 (  الدليل يف ورقة األدلة) (تبليغ الشرع + تسبيح اهلل  )استدل على وظائف املالئكة .3
( التشبه بهم يف الطاعة ) (مراقبة اهلل ) عدد آثار اإلميان باملالئكة يف حياة املسلم  ؟.4

 (.تعظيم اهلل وكثرة جنوده )
 

 

 

 (اإلميان بالكتب السماوية )الدرس اخلامس      
 .سلة وفيها اهلداية والسعادةوثائق ووصايا اهلية أنزهلا اهلل على رعرف الكتب السماوية  ؟ .1
:  الصحف ) ( حممد :القرآن ) عدد أمساء الكتب السماوية مع النيب املنزل عليه ؟ .2

 (عيسى : االجنيل ) ( موسى : التوراة ) ( داود : الزبور ) (إبراهيم 
ارجع  ( اليسر + ز االعجا+العموم + الشمول + احلفظ ) عدد خصائص القرآن ؟ .3

 31ص ( العموم ( + )الشمول )للكتاب واقرأ املقصود بـ 
هدفها ( ) صدق بعضها بعضا ت( ) أنها من عند اهلل ) عدد مقتضيات اإلميان بالكتب ؟.3

 .واحد وهو الدعوة إىل توحيد اهلل 
 . والعمل الصا  هدفها واحد وهو الدعوة إىل توحيد اهللما هو هدف الكتب السماوية ؟.4
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 (اإلميان بالرسل )الدرس السادس     
 .فئة من الناس اختارهم اهلل ليبلغوا الرسالة عرف الرسل ؟ .1
 وضح الفرق بني النيب والرسول من خالل التعريف واملثال ؟ .2
 (حممد ) أوحي إليه بشرع جديد من : الرسول •
 (حييى ) املبعوث لتقرير شرع من قبله : النيب •
 .رسول 315الرسل منهم . ألف 124كم عدد األنبياء والرسل ؟ .3
 .نيب ورسول 25كم عدد األنبياء الذين ذكروا يف القرآن ؟ .4
 .عدم التفريق بينهم يف تصديقهم ؟ ن بالرسل اإلمياما هو الزم .5
 (حممد+ نوح +إبراهيم + عيسى + موسى ) 5كم عدد أولو العزم من الرسل ومن هم ؟ .6
 (وبالهم شديدألن عزائمهم قوية) ؟ األسمما هو سبب تسمية أولو العزم بهذا .7
+ املواهب + لناس نسب خري ا+ الكمال اإلنساني + البشرية ) عدد صفات الرسل ؟ .8

 35ص ( املواهب( )الكمال اإلنساني )ارجع للكتاب واقرأ املقصود بـ ( الذكورة
 .يقيموا احلجة ليتمكنوا من خماطبة قومهم ، وعلل بعث اهلل الرسل من البشر ؟.9

 .لدعوة ألنهم أقوى يف حتمل مشاق اعلل بعث اهلل الرسل من الذكور ؟.01
السياسة للناس . 3تبليغ الشريعة . 2الدعوة لعبادة اهلل . 1) عدد وظائف الرسل ؟.11

 (تربية الناس على الشريعة . 5التبشري واالنذار .4
. 5مثرات الدعوة . 4البشارات . 3النبوءات . 2املعجزات . 1) عدد أدلة صدق الرسل ؟..21

 39ص ( لصفات  ا+ الثمرات )ارجع للكتاب للتوضيح ( صفات صاحب الرسالة 
 . لصدقهم داتاييأمر خارق للعادة يظهره اهلل على يد الرسل عرف املعجزة ؟ .31
 سامل عن املعارضة . 3مقرون بالتحدي . 2خارق للعادة . 1عدد شروط املعجزة ؟ .41
 .االخبار عن املستقبل اجملهول وضح املقصود بالنبوءات ؟.51
 .حق أن يبشر رسول سابق برسول الوضح املقصود بالبشارات ؟.61
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 (اإلميان باليوم اآلخر )الدرس السابع    
احلساب واجلنة للمؤمن  نهاية الدنيا وبداية اآلخرة والبعث وعرف اإلميان باليوم اآلخر ؟ .1

 .والنار للكافر 
 اخربنا الرسل . 2 أخربنا القران بذلك . 1عدد أدلة ثبوت اليوم اآلخر ؟ .2

  عدل اهلل يف حماسبة احملسن واملسيء. 5النوم . 4 قصص احياء املوتى .3
 42ارجع للكتاب للفهم واالطالع أكثر ص  

 .ستمر املسلم على الطاعة حتى يبادر املسيء للتوبة وياهلل موعد اليوم اآلخر ؟ أخفةملاذا .3
 .تسمى الراجفة + نفخة الصعق واملوت ما هي النفخة األوىل ؟ .4
 اذا الشمس كورت) لة ارجع لورقة األداستدل لبعض التغيريات يف الكون بعد النفخة ؟ .5
 .تسمى الرادفة + نفخة البعث ما هي النفخة الثانية ؟ .6
 لبوق الصور هو ااسرافيل من هو امللك الذي ينفخ يف الصور ؟ .7
 .كون لنبينا حممد ت/ شفاعة بدء احلسابما املقصود بالشفاعة العظمى وملن تكون؟.8
 املقام احملمود  ماذا تسمى الشفاعة العظمى؟.9
شهادة  . 2شهادة األنبياء . 1يقيم اهلل احلجة على خلقه يوم القيامة بشهادات متعددة ؟ ..01

 .شهادة اجلوارح . 4شهادة األرض . 3املالئكة 
 (  رقة األدلةالدليل موجود يف و) . استدل على شهادة اجلوارح يوم القيامة .11
 .نبينا حممد من أول من يعرب الصراط ؟.21
 .النار يدخلون النار ابتداء وال خيلدون يفما  مصري عصاة املؤمنني ؟.31
الطمأنينة والثقة  +  ه تقوى اهلل ومراقبت)عدد آثار اإلميان باليوم اآلخر على اجملتمع ؟ .41

 (اليقني بان الدنيا ال تدوم + بعدل اهلل 
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 (اإلميان بالقدر )الدرس الثامن   
 .ذلك ومشيئته وخلقه هلاتقدير اهلل لألشياء أزال وعلمه بوقوعها وكتابته لعرف القدر  ؟ .1
  اخللق . 4 املشيئة . 3 الكتابة . 2 العلم . 1عدد مراتب القدر ؟ .2
  ال ليس جمرب بل هو خمتار بأفعاله ؟  هل اإلنسان جمرب على القيام .3
 .اهلل يعلم أنه سيفعله خمتارألنعلل علم اهلل السابق ال جيرب العبد على القيام بالعمل  ؟ .4
كان العبد جمبور لبطلت  لوملاذا علم اهلل السابق ال جيرب العبد على القيام بالعمل  ؟ .5

 .التكاليف الشرعية 
ك ربط مبجهول وينتج ألن ذلعلل ال جيوز للمسلم ترك األسباب حبجة االميان بالقدر ؟ .6

 .الكسل 
 (53صفحة بيدة قصة الصحابي اجلليل عمر بن اخلطاب وأبي ع)ارجع للكتاب واقرا .7
. 3الصرب عند املصيبة . 2الرضا بالقدر . 1عدد آثار اإلميان بالقدر على اجملتمع ؟ .8

 .الشجاعة وعدم اخلوف . 5نظرة إجيابية للمستقبل . 4القناعة برزق اهلل 
 .نه رزق مقسم من اهلل ألنه يعلم أعلل يزرع اإلميان بالقدر يف نفس املؤمن القناعة ؟ .9
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 (التوحيد ) الدرس التاسع  
 .  عاله ونفي الشريك عنه اإلميان اجلازم بوحدانية اهلل يف ذاته وصفاته وأفعرف التوحيد ؟ .1
 ميحو اخلطايا . 3شرط قبول العمل . 2سبب دخول اجلنة . 1عدد فضائل التوحيد ؟ .2
 (  رقة األدلةالدليل موجود يف و) . : التوحيد سبب دخول اْلجنةاستدل على .3
 (   ورقة األدلةالدليل موجود يف) . : التوحيد شرط قبول العمل استدل على .4
 األمساء والصفات . 3  الربوبية . 2  األلوهية. 1 عدد أقسام التوحيد ؟.5
 .إفراد اهلل بأفعاله كاخللق والرزق عرف توحيد الربوبية ؟ .6
 .الصالة كالدعاء و( العبادة )إفراد اهلل بأفعالنا عرف توحيد األلوهية ؟ .7
من غري  ما اثبته رسوله نثبت ما أثبته اهلل لنفسه وعرف توحيد األمساء والصفات ؟ .8

 .حتريف وال تعطيل وال متثيل وال تشبيه 
 .وبية توحيد الربما هو التوحيد الذي اتفق فيه مجيع امللل والناس ؟ .9

 .توحيد األلوهية ما هو التوحيد الذي اختلف  فيه الناس ؟ .01
 .توحيد األلوهية ما هو التوحيد الذي جاءت به الرسل ؟ .11

 قارن بني أنواع التوحيد   
 توحيد الربوبية  توحيد األلوهية وجه املقارنة 

 .نوحد اهلل بأفعاله  .ادةنوحد اهلل بأفعالنا والعب التعريف 
 ملميت  ا/ احمليي / اهلل اخلالق   وحده الدعاء هلل/ الصالة هلل  املثال 

 مل خيتلف فيه الناس   نعم اختلف فيه الناس   اس هل اختلف فيه الن
ه هل يكفي  صاحب
م بدون ال يكفي للدخول يف اإلسال سالم  نعم ُيْدخل صاحبه يف اإل الم ؟للدخول يف  اإلس

 األلوهية  
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 (الشرك ) الدرس العاشر 
 .أن جتعل هلل شريكا يف ربوبيته وألوهيته عرف الشرك ؟ .1
 قوم نوح من أول من وقع يف الشرك ؟ .2
 .صنام من الشام عمرو بن حلي احضر ا؟ كيف انتشر الشرك يف اجلزيرة العربية .3
 يف نشر الشرك  (61قصة عمرو بن حلي صفحة )ارجع للكتاب واقرا .4
 الشرك األصغر . 2الشرك األكرب . 1عدد أنواع الشرك ؟.5
 .أن جتعل مع اهلل اهلا اخر عرف الشرك األكرب ؟ .6
 .كل وسيلة توصل اىل الشرك األكرب عرف الشرك األصغر ؟ .7
 حتسني العبادة لرياها الناس فيحمدوه عليها عرف الرياء ؟ .8
 ريك وثم تفيد الرتتيب  ألن الواو تفيد التشعلل ال جيوز قول داخل على اهلل وعليك ؟ .9

 قارن بني أنواع الشرك  
 الشرك األصغر الشرك األكرب  وجه املقارنة 

ك  كل وسيلة توصل اىل الشر ر تعبده أن جتعل مع اهلل اله اخ التعريف 
 األكرب  

 + احللف بغري اهلل+ الرياء  عبادة غري اهلل   املثال 
 ن  قول ما شاء اهلل وشاء فال

 ال خيرج صاحبه من اإلسالم   م  خيرج صاحبه  من اإلسال م ؟ هل خيرج من اإلسال
 ال خيلد صاحبه يف جهنم  خيلد صاحبه يف جهنم  هنم؟ هل خيلد يف نار ج
مات هل يغفره اهلل ملن

 ن توبةميكن أن  يغفره اهلل بدو وبةال يغفره اهلل إال بالت ومل يتب ؟ 

 طحيبط العمل الذي قارنه فق حيبط مجيع العبادات  مال ماذا حيبط من األع
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 (النفاق ) الدرس احلادي عشر 
 .اظهار اإلسالم واخلري وابطان الكفر والشرعرف النفاق  ؟ .1
 خيرج من آخر املنافق يدخل من باب وألانعلل تسمية  النفاق  بهذا االسم ؟ .2
 .مبالغة يف التقوى من النفاق  ؟ علل خوف الصحابة .3
 النفاق العملي  . 2 النفاق االعتقادي  . 1عدد أنواع النفاق  ؟ .4

 قارن بني أنواع النفاق 
 النفاق العملي النفاق االعتقادي  وجه املقارنة 

 نافقني  عمل شي من أعمال امل .كفراظهار اإلسالم واخلري وابطان ال التعريف 

 املثال 
 تكذيب الرسول . 1
 بغض الرسول . 2
 الفرح بذل املسلمني  .3

 –اخليانة –الكذب 
 الفجور  –الغدر 

 إلسالم  ال خيرج صاحبه  من ا خيرج صاحبه  من اإلسالم   م ؟ هل خيرج من اإلسال
 جهنم  ال خيلد صاحبه  يف خيلد صاحبه يف جهنم  هنم؟ هل خيلد يف نار ج

 سلمميكن أن  يصدر من م م  ال ميكن أن  يصدر من مسل ؟هل يصدر من مسلم
 االختالف يف العمل   االختالف يف االعتقاد والقلب اين االختالف ؟

 (السحر ) الدرس الثاني عشر 
 .لب وبدن املسحور رقى وطالسم يقوم بها الساحر ليؤثر يف عقل وقعرف السحر ؟ .1
 .التخييل . 3العطف  كحب الناس   . 2الصرف ككره الزوجة . 1عدد أنواع السحر ؟ .2
 ( الدليل يف ورقة األدلة).أن ترى الشي الثابت متحرك والعكس عرف سحر التخييل ؟ .3
 رة  الساحمن هن النفاثات يف العقد ؟   هي سحر العطف  ما هي التولة ؟ .4
 كفر وشرك ؛ ألن صاحبة يستعني باجلن علل؟ما حكم السحر؟ .5
 كفر وشرك  ما حكم من آمن أو شجع على السحر ؟ .6
التوكل على اهلل  .  3تقوى اهلل . 2االستعاذة باهلل  .  1عدد طرق الوقاية من السحر ؟ .7

 .احملافظة على  االذكار اليومية .4
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 (العبادة ) الدرس الثالث عشر 
 .غاية اخلضوع املمزوج بغاية احلب هلل تعاىل عرف العبادة ؟ .1
 (حق اهلل على العباد هي . 2الغاية من خلق اإلنسان .  1) بني أهمية العبادة ؟ .2
 (ئا أن يعبدوه وال يشركوا به شي) العباد ؟ اهلل على ما هو حق .3
 (متابعة هدي النيب . 2اإلخالص هلل تعاىل .  1) عدد شروط قبول العبادة ؟ .4
َْ﴿استنتج من اآلية شروط قبول العبادة ؟ .5 َِفَل ِه َلَِقاَءََرب  ََُرُْجو َََكَن ََفَمْن ا ََصاِِلً ََعَمًل َيْعَمْل

َحًدا
َ

َِأ ِه ََِرب  َبِعَِباَدة  (متابعة هدي النيب . 2اإلخالص هلل تعاىل .  1) ﴾ ١١٠َوَلَيُِْشِْك
 .العملية كالصالة . 3القولية كالدعاء . 2االعتقادية كحب اهلل . 1عدد أنواع العبادة ؟ .6
( لندم على فوات الطاعة ا+  املبادة للطاعة + الشوق هلل )  ؟عدد عالمات لذة العبادة .7

 71ارجع للكتاب للفهم واالطالع والتوضيح أكثر ص .
 .( ستعانة على طاعة اهلل  اال+ اذا قصد امتثال أمر اهلل )  ؟متى تصبح العادة عبادة .8
 .( امتثال أمر اهللاذا قصد)  ؟كيف تستطيع أن جتعل من عملك اليومي عبادة .9

+ حمبة اهلل للعبد + د من ربه تقرب العب)   ؟عدد آثار  العبادة يف تقوية الصلة باهلل .01
 .( يامة والنصر يف الدنيا األمن يوم الق+ السعادة احلقيقية + اإلنابة + اخلوف من اهلل 

 73ارجع للكتاب للفهم واالطالع أكثر ص .
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 (التقوى ) الدرس الرابع عشر  
 .اتقاء ما يغضب اهلل بفعل األمر واجتناب النهي عرف التقوى  ؟ .1
 .هلل واجتناب نهيه أنفسهم عذاب اهلل بفعل أمر ايقونالذين من هم املتقون   ؟ .2
 (هي الزاد. 2وصية اهلل لألولني واآلخرين  . 1) بني أهمية التقوى  ؟ .3
 .تقوى اهلل مطلوب يف كل حال ما املقصود بشمول التقوى ؟ .4
 .البعد عن الشبهات + ت ترك احملرما+ فعل الواجبات ما املقصود بالتقوى الكاملة ؟ .5
 .غيها يف الكتاب و( االستقامة +  العفو + العدل )  ؟عدد صفات املتقني .6
 .( لثواب العظيم ا+  تيسري األمور + تفريج األزمات )  عدد مثرات التقوى ؟.7
َُتقَاَلَجيعلََلَخمرجاَ﴿استنتج مثرات التقوى من اآلية .8  (ريج األزمات تف)؟﴾ ومن

 
 (الصالة ) الدرس اخلامس  عشر  

 .ري خمتتمة بالتسليمبالتكبمفتتحةبادة هلل ذات أقوال وأفعال خمصوصة ععرف الصالة ؟.1
 .النفاس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إال احلائض وما حكم  الصالة ؟ .2
أول ما حياسب + شهادتني أفضل االعمال بعد ال+ عماد الدين ) وضح منزلة  الصالة ؟.3

 .واجبة يف كل حال + بعة فرضت يف السماء السا+ آخر وصية النيب + عليه العبد 
 .( تكفر السيئات +  طايا تغسل اخل+ تنهى عن الفحشاء )  الصالة ؟عدد آثار وفوائد .4
حيبس حتى  . 1يه خالف ف= املتكاسل( ) كافر = اجلاحد ) ما حكم تارك الصالة ؟.5

 (يقتل ردة . 3يقتل حدا . 2يصلي 
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 (الثبات على العقيدة اإلسالمية )الدرس السادس عشر  
 .قضيه وعدم خمالفتهالزوم كلمة التوحيد وما ت؟ عرف الثبات على العقيدة اإلسالمية .1
+ العمل الصا  + فظ القرآن تالوة وح) عدد وسائل الثبات على العقيدة اإلسالمية ؟ .2

 (الثقة باهلل + الدعاء بالثبات + تدبر قصص األنبياء 
 (  88صفحة قصة  الصحابي خبيب )ارجع للكتاب واقرا .3
 نه خائف من املوت  حتى ال يظنون أالصالة  ؟ علل عدم إكثار الصحابي خبيب .4
 .ية ثابتة وال تتغري ألن العقيدة اإلسالمما سر ثبات املسلمني على دينهم وعقيدتهم ؟ .5
 .ن علم اهلل ألن العقيدة اإلسالمية منبثقة مما سر ثبات العقيدة اإلسالمية ؟  .6

 
 (العمل الصاحل )الدرس السابع عشر  

 .مع اإلخالصالنيب ما يتقرب به العبد إىل ربه، ويكون موافقا هلديعرف العمل الصاحل ؟.1
 (صحبة األخيار + يف الطاعة االعتدال+ االستعانة باهلل )عدد األسباب املعينة على العمل الصاحل ؟.2
 (ند رؤية اخوانه على الطاعة ألن اإلنسان ينشط ع) علل صحبة اخليار تعني على العمل الصاحل ؟.3
 (االستغفار + عاء اهلل بالقبول د+ اخلوف من الرد + عدم الغرور ) عدد أسباب قبول العمل الصاحل ؟.4
 (التقصري للخلل الواقع يف العبادة و) ما احلكمة من االستغفار بعد العبادات ؟.5
 (  94قصة الثالثة يف الغار صفحة )ارجع للكتاب واقرا .6
بر الوالدين     -1هم الصخرة ؟ ما األعمال الصاحلة اليت توسل بها الرجال الثالثة ، وفرج اهلل بها عن.7

 إعطاء األجري أجره-3العفة وكبح الشهوة  -2
الدليل ) ( لعمل والعمل يؤكده تالزم فاإلميان يدفع إىل ا) ما العالقة بني اإلميان والعمل الصاحل ؟.8

 (موجود يف ورقة األدلة 

 (   ورقة األدلةالدليل موجود يف) . املسارعة إىل العمل الصاحل استدل على .9
 ( ورقة األدلةالدليل موجود يف) . العالقة بني اإلميان والعمل الصاحل استدل على .01
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