
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني المتوسط في مادة التوحيد ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/8unification                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني المتوسط في مادة التوحيد الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                            

        

                  https://www.almanahj.com/sa/8unification1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade8                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 ( اخزبسي االجبثخ اىصذٍذخ:99( اىى )1فً اىفقشاد ٍِ )  أ/    

1 
 كـ: بعضهم أو للعباد المنفعة هللا سؤال اآلخرة فً الشفاعةحقٌقة 

 . للشافع األذن( د) . المشفوع عن الرضا( جـ) . لدنٌاا فً للعمل الرجوع( ب) . الحساب األذن فً( أ)

 :ٌشفعون فإنهم البلوغ قبل ٌموتون الذٌن المسلمٌن أوالد 2
 . وأخواتهم إلخوانهم( د) . الصالحٌن ألصدقائهم( جـ) . وأمهاتهم ألباءهم( ب) . باهلل ٌشرك ال مإمن لكل( أ)

 الشفاعة ٌوم القٌامة ال تكون إال لـ: 3
 أهل الذمة.  )د( المشركٌن والموحدٌن.  )جـ( الكفار والمنافقٌن. )ب( أهل التوحٌد. )أ(

ْملُِكونَ  اَل قال تعالى:)  4 َفاَعةَ  ٌَ َخذَ  َمنِ  إاِلَّ  الشَّ ْحَمنِ  ِعندَ  اتَّ  : قول (، المراد بالعهدَعْهًدا الرَّ
 (الوكٌل ونعم هللا حسبً) (جـ) )ال إله إال هللا()ب( . (باهلل إال قوة وال الحول) (أ)

. 
 (هلل والحمد هللا سبحان)( د)
. 

5 
 زعمهم هللا دون من والصالحٌن األولٌاء عبادة فً المشركٌن شبهة

 على ٌنفقونه ماالا  لهم أن( جـ) أقوامهم عند جاهاا  لهم أن( ب) مظهرهم فً جماالا  لهم أن( أ)
 . المحتاجٌن

 عز هللا عند جاهاا  لهم أن( د)
 . وجل

 : ألن وذلك وحده هللا من إال تطلب ال القٌامة ٌوم فاعةالش 6
 .تعالى هلل ملك الشفاعة(د) .للموحدٌن تكون الشفاعة( جـ) . ألهلهم ٌشفعون الشهداء(ب) . شفعاء واألنبٌاء المالئكة( أ)

7 
هِ  بِِعَباَدةِ  ٌُْشِركْ  َواَل ):تعالى هللا قول تضمن  :هوو العمل قبول شروط أحد( أََحًدا َربِّ

 هللا صلى للنبً المتابعة(ب) . تعالى هلل اإلخالص(أ)
 .وسلم علٌه

 الدجال المسٌح خطورة(جـ)
 . األمة على

 ألهل خاصة الشفاعة(د)
 . التوحٌد

8  
 ٌجوز للمسلم أن ٌسأل هللا قائالً:

ًِّ نبٌك محمد )أ( اللهم شفع ف
 صلى هللا علٌه وسلم.

ٌا رسول هللا اشفع لً عند  )ب(
 هللا.

اجعل هللا ٌشفع  ٌا محمد )جـ(
 لً.

 اللهم شفعنً فً نبٌك. )د(

 :فإنه العمل أصل فً كان إذا الرٌاء 9
 . العمل على ٌإجر( د) . ٌدفعه وال معه ٌسترسل( جـ) . العمل جمٌع ٌبطل ال(ب) . وٌبطله العمل ٌفسد( أ)

11 
 زعمهم هللا دون من والصالحٌن األولٌاء عبادة فً المشركٌن شبهة

 على ٌنفقونه ماالا  لهم أن( جـ) أقوامهم عند جاهاا  لهم أن( ب) مظهرهم فً جماالا  لهم أن( أ)
 . المحتاجٌن

 عز هللا عند جاهاا  لهم أن( د)
 . وجل

11 
ُ )  تعالى هللا قال ْصَطفًِ هللاَّ  : األنبٌاء أن على اآلٌة تدل(  النَّاسِ  َوِمنَ  ُرُساًل  اْلَماَلئَِكةِ  ِمنَ  ٌَ
 الصالة من االكثار ٌجب( د) البشر وسادة الناس أفضل( جـ)        لعبادتهم الناس دعوا( ب) الربوبٌة خصائص لهم( أ)

 علٌهم
 

              
 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 التعلٌموزارة 

لتعلٌم اإلدارة العامة ل
 حافظة جدةمب

  مدرسة البٌان النموذجٌة

 الفترة الثالثة  –الفصل الدراسً األول 

 هـ 1441 - 1439  الدراسً لعام

 

 توحٌد المادة

 4+  3 الوحدة

 المتوسطة المرحلة

 متوسط ثانً الصف

 فاٌزه المقاطً المعلمة                              : التوحٌدبنك األسئلة لمادة 
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 بـ موكل السالم علٌه إسرافٌل الملك 12
 . لبشرا أرواح قبض( د) الصور فً النفخ( جـ) .السماء من الوحً نزول( ب) .السماء من المطر نزول( أ)

13 
 :لـ  شفاعته منها أنواع  وسلم علٌه هللا صلى بالنبً الخاصة الشفاعة 
 الموحدٌن من النار دخل من (أ)
 . منها ٌخرج أن

 حسناتهم استوت من (ب)
 . الجنة ٌدخلوا أن وسٌئاتهم

 فً المإمنٌن درجات رفع (جـ)
 . الجنة

 أن الجنة ألهل(د)
 .ٌدخلوها

 :هً ا المسلم الرٌاءاألمور التً ٌعالج به 14
 االنشغال فً الدنٌا)د( تذكر عظمة هللا.)جـ( حب المدح والثناء.)ب( إظهار العبادات أمام الناس.)أ(

 :سورتً  فً الشفاعة للقرآن وبعض سوره مثل هللا ٌأذن  15
 . عمران وآل البقرة( د) . واإلخالص المعوذتٌن( جـ) . والرحمن ٌس( ب) . والكهف الفاتحة( أ)

16 
 :الحالة أن ً فٌجب علٌه فً هذه ائٌأتً الشٌطان للمسلم فٌوهمه أنه ٌر 

ٌدفع الشٌطان وٌستمر  )جـ( ٌإجل العمل الصالح. )ب( ٌترك العمل الصالح. )أ(
 بالعمل

األوقات ٌتحرى )د(
 المناسبة ألداء العمل

 :علٌه فذلك من فٌطلا الناس علٌه وٌثنون عندما ٌعمل المسلم عمال ٌخلص فٌه هلل 17
 االبتداع فً الدٌن.)د( مخالفة ألمر هللا. )جـ( الرٌاء وٌفسد عمله.)ب( عاجل بشرى المإمن. )أ(

18 
 هو المراد بـ: تعلم العلم الشرعً لمجرد الحصول على الوظٌفة

 
االنقطاع الكلً لآلخرة دون )أ(

 الدنٌا.
الدنٌا بعمل  إرادة)د( لعمل.الرٌاء المحبط ل )جـ( إرادة اآلخرة بعمل الدنٌا. )ب(

 .اآلخرة

19 
 فً:إذا كان رضى العبد  وسخطه لغٌر هللا فإن ذلك ٌوقعه 

الشرك األكبر المخرج من  )أ(
 الملة.

اللعن والطرد من رحمة  )ب(
 هللا.

الشرك األصغر المنافً )جـ(
 لكمال التوحٌد الواجب.

 البدعة والضاللة.)د(

21 
 ٌقول نهفإ ٌكرهه شًء العبد أصاب إن
 . كذا أفعل لم لٌتنً( د) . المكروه دفع على أقدر( جـ) . فعل شاء وما هللا قدر( ب) . وكذا كذا فعلت لو( أ)

21 
 :كثٌرة منها الرٌاء على الدالة األمثلة

 الطاعة على من ٌحافظ (أ)
 . الناس ٌمدحهف

 هللا كرٌكثر من ذمن  (ب)
ٌُسمع  . ذلك الناس ل

ء مرضاة ابتغا من ٌصلً( جـ)
 هللا.

 ساعدلم تصدقمن ٌ(د)
 . الفقراء

22 
 من الهرب وحقٌقتهاباهلل  واالعتصام االلتجاء هً االستعادة

 والمكروهات المباحات( د) والفرائض الواجبات أداء( جـ) . أمامك شًء كل( ب) . ٌعصمك من إلى مخوف( أ)

23 
 تعالى قوله والدلٌل وكبٌرة غٌرةص بكل ومحٌط شًء كل على المطلا أنه الحق اإلله صفات من
ٌْبِ  َمَفاِتحُ  َوِعْنَدهُ () أ)  ال اْلَغ

ْعلَُمَها  ( ُهوَ  إاَِل  ٌَ
ْخلُقُ  أََفَمن()ب) ْخلُقُ  الَ  َكَمن ٌَ ْسَمُعوا اَل  َتْدُعوُهمْ  إِن() د) ( اْلُمْلكِ  َمالِكَ  اللَُهمَ  قُلِ ( ) جـ) (ٌَ ٌَ 

 ( ُدَعاَءُكمْ 

24 
 بً صلى هللا علٌه وسلم له بأن ٌخفف عنه العذاب هو:الرجل الذي ٌشفا الن

 عمه أبً طالب. )د( خادمه أنس بن مالك.  )جـ( مواله زٌد بن حارثة. )ب( عمه حمزه.)أ(
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25 
 خاف منه النبً صلى هللا علٌه وسلم على أمته أشد خوفاً من المسٌح الدجال هو:

االستعانة باألولٌاء )جـ( الرٌاء فً الطاعات.()ب الذبح لغٌر هللا.)أ(
 األموات.

عبادة المالئكة علٌهم )د(
 السالم.

26 
 تدل شفاعة الرسول صلى هللا علٌه وسلم لعمه أبً طالب على:

 النبً صلى هللا علٌه وسلم محبة )ب( جواز الشفاعة للمشركٌن.)أ(
 لعمه ورد المعروف له. 

استحقاق الشفاعة لجمٌع )جـ(
 ناس.ال

 شفاعته للكفار)د(

27 
 أحمد ترك سنة المغرب وذلك خوفا من الوقوع فً الرٌاء فإن حكم فعله ذلك:

 ٌجب علٌه الكفارة.)د( مردود غٌر مشروع.)جـ( علٌه قضاء سنة المغرب .)ب( وال شًء علٌه.صحٌح )أ(

28 
 :القٌامة ٌوم المحمود بالمقام المراد

 لجمٌع تكون التً الشفاعة(أ)
 . ألنبٌاءا

 للتخفٌف العظمى الشفاعة(ب)
 . الناس عن

 من النار دخل لمن الشفاعة(جـ)
 . منها بالخروج العصاة

 فً الشهداء شفاعة( د)
 . أهلهم

29 
 أمته من الوقوع فً الرٌاء وذلك ألنه: لى هللا علٌه وسلم علىسبب خوف الرسول ص

أخف من فتنة المسٌح ـ()ج لٌس له عالج وال كفارة.)ب( ٌكون ظاهرا واضحاا )أ(
 الدجال.

 ٌحبط العمل)د(

 7من 3
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 :ومدلوالتها األول العمود فً األدلة بٌن زاوجً(  12)  الى( 1) من الفقرات فً ب/

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدلوالتها األدلة
ا َجَهَنمَ  إلى اْلُمْجِرِمٌنَ  َوَنُسوقُ )قال تعالى: (1)  ْملُِكونَ  اَل  ِوْردا ٌَ 

نِ  ِعندَ  اَتَخذَ  َمنِ  اَل إِ  الَشَفاَعةَ  ا الَرْحَمَٰ  (َعْهدا
   باإلخالص هلل تعالى.قبل إال ) أ(أن األعمال ال ت

اةَ  اْلَمْوتَ  َخلَقَ  الَِذي:) تعالى قال (2)  ٌَ ْبلَُوُكمْ  َواْلَح ٌَ ُكمْ  لِ ٌُّ  أَ
 ( َعَمالا  أَْحَسنُ  

 . وخوفاا  قلقاا  العبد تزٌد هللا بغٌر االستعاذة )ب(

ْبَعَثكَ  أَنْ  َعَسى:)تعالى قال(3)  ا َربُّكَ  ٌَ ا َمَقاما جـ( الشفاعة العظمى هً المقام المحمود الذي وعد ) (َمْحُمودا
 هللا به رسوله صلى هللا علٌه وسلم.

ُعوُذونَ  اإْلِْنسِ  ِمنَ  ِرَجال   َكانَ  َوأََنهُ )  تعالى هللا قال (4)  ٌَ 
 ( اَرَهقا  َفَزاُدوُهمْ  اْلِجنِّ  ِمنَ  ِبِرَجال   

 .  األصغر الشرك من وهو حرام الرٌاء(د)

ِئكَ :) تعالى قال( 7)(5)  ٌْسَ  الَِذٌنَ  أُولََٰ  اآْلِخَرةِ  ِفً لَُهمْ  لَ
ْعَملُونَ  َكاُنوا َما َوَباِطل   ِفٌَها َصَنُعوا َما َوَحِبطَ ۖ   الَنارُ  إاَِل   ٌَ) 

 وٌرٌح الهموم وٌزٌل الكروب ٌنفس االخالص( هـ)
 .النفوس

ل  :)تعالى لقا( 6) ٌْ نَ  َفَو  َصالِتِهمْ  َعنْ  ُهمْ  الَِذٌنَ *  لِْلُمَصلٌِّ
ْمَنُعونَ *  ٌَُراُءونَ  ُهمْ  الَِذٌنَ *  َساُهونَ   ٌَ  (اْلَماُعونَ  َو

 .منثورا هباء ٌجعله العمل فً هلل االخالص عدم(و)

ُهمْ  َوإَِذا:)تعالى قال(7) ٌَ لَلِ  َمْوج   َغِش  ٌنَ ُمْخلِصِ  هللاََ  َدَعُوا َكالظُّ
ٌنَ  لَهُ   ْجَحدُ  َوَما ُمْقَتِصد   َفِمْنُهمْ  اْلَبرِّ  إِلَى َنَجاُهمْ  َفلََما الدِّ اِتَنا ٌَ ٌَ  ِبآ
 (َكفُور   َخَتار   ُكلُّ  إاَِل  

 ٌستحقها وإنما الشفاعة ٌستحقون ال المشركون أن(ز)
 .إٌاه بتوحٌدهم عهداا  هللا عند اتخذوا الذٌن التوحٌد أهل

 َهَباءا  َفَجَعْلَناهُ  َعَمل   ِمنْ  َعِملُوا َما إِلَىَٰ  َقِدْمَناوَ :)تعالى قال(8)
ا   (َمْنُثورا

 بالخٌبة ٌعاقب فإنه اآلخرة بعمل الدنٌا أراد من(ح)
 .واآلخرة الدنٌا فً والشقاء والهالك والخسارة

هِ  أََخْذُتمْ  َما أََحقَ  إِنَ :) وسلم علٌه هللا صلى النبً قال( 9) ٌْ  َعلَ
ا   ( هللاَِ  ابُ ِكتَ  أَْجرا

 كتعلٌم صالح عمل تولى لمن أجرة أخذ جواز( ط)
 . الكرٌم القرآن

 وعبد الدٌنار، عبد تعس:)وسلم علٌه هللا صل النبً قال(11)
 ..(الدرهم

 .للشهداء القٌامة ٌوم الشفاعة فً عزوجل هللا ٌؤذن(ي)

  سبعٌن فً الشهٌد ٌشفع:) وسلم علٌه هللا صلى النبً قال(11)
 ( بٌته أهل من

 ذلك على ٌعاقب فإنه اآلخرة بعمل الدنٌا أراد من(ك)
 ..النار وعذاب العمل حبوط منها بعقوبات اآلخرة فً

 بالنٌات األعمال إنما:)وسلم علٌه هللا صلى النبً قال(12)
 وإنما 
 (نوى ما امرئ لكل 

 .كلها  لاإلخالص ٌدخل فً جمٌع  األعما)ل(

 7من  4
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 : ٌناسبها بما التالٌة العبارات ًأكملج ـ      
 ................................اخالص التوحٌد هلل و هناك أعمال ٌدرك بها المسلم الشفاعة ٌوم القٌامة منها - أ     
 ...................................بأن ٌخفف عنه  ٌشفا النبً صلى هللا علٌه وسلم فً عمه أبً طالب -2     

 
 فراد هللا .............................إاإلخالص هلل تعالى ٌكون بـ 3    

 ..............................ٌظهر العمل أنه هلل وٌخفً فً قلبه أنه  ـ سمً الرٌاء شركاً خفٌاً ألن صاحبه4     
 اجٍجً عَب ٌأرً:دـ   
 خدقٍقخ اىشفبعـ ٗضذً 1

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

................................................................................................................................................................................. 
 ـ ارمشي ششٗط اىشفبعخ ٗىَِ رن9ُ٘

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

............................................................................................................................................................................ 
 عخ ًٌ٘ اىقٍبٍخاىشفبعخ ٍع رمش ثالثخ ٍَِ ٌأرُ هللا ىٌٖ فً اىشفبادساك ـ ثًٍْ ثبىزفصٍو أسجبة 3 

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

............................................................................................................................................................................ 
 أقسبً اىشفبعخ ًٌ٘ اىقٍبٍخ ٍٗب اىَقص٘د ثبىَقبً اىَذَ٘د  ٗضذًـ 4

............................................................................................................................................................................ 
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 اىذنٌ               

                                          

 اىسجت

   اىشٌبء ٍِ خ٘فب اىظٖش سْخ رشك طبىت أـ

   .اىْبس ىٍَذدٔ صبً شبة ـ ة
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 اىعجبسح مبّذ إرا( ر) ٗاىذشف صذٍذخ اىعجبسح مبّذ ارا( ص) اىذشف فقشح مو اٍبًضعً ( 16) إىى( 1)ٍِ اىفقشاد فًٕـ/ 

 .خبطئخ 

        )      (ثعضٌٖ أٗ ىيعجبد ٍْفعخ رعبىى هللا سؤاه اىشفبعخ دقٍقخ ـ1

  )         (ٗسيٌ عئٍ هللا صو اىشس٘ه ىسْخ اىَزبثعخ ذثبىعٖ اىَشاد ـ9

 )       ( ششك فٍٖب مبُ ٍب اىقشآُ ّفبٕب اىزً اىشفبعخ ـ3

                  )     (هلل اىزثخ اىقٍبٍخ ًٌ٘ اىشفبعخ إدساك أسجبة ٍِ  ـ4

 (  )       (  اىقٍبٍخ ًٌ٘ سس٘ىل شفبعخ أسأىل إًّ اىيٌٖ)  ٌق٘ه أُ ىيَسيٌ ٌج٘ص -5

 )         ( هللا ىغٍش أّٔ قيجٔ فً ٌٗخفً هلل عَئ ٌظٖش صبدجٔ ألُ خفٍب   ششمب   اىشٌبء سًَ  ـ 6

 )        ( ٗظٍفخ عيى اىذص٘ه ىَجشد اىششعً اىعيٌ رعيٌ اَخشح ثعَو اىذٍّب إسادح أٍثيخ ٍِ -7

 )        (ٗأعظَٖب اىج٘اسح أعَبه إٌٔ ٍِ اإلخالص ـ8

 )      ( ضعفبء ٗأٌّٖ اىخيق ٍعشفخ ٌبءاىش عيى ٌعٍِ ٍَب -ـ 9

 )       (اىَيخ ٍِ اىَخشج األمجش اىششك ٍِ ٕٗ٘ دشاً اىشٌبء -11

 )      (ٗسيٌ عئٍ هللا صيى اىْجً ثٔ جبء ٍب ثأغيت ٗرَسل ىٔ ششٌل ال ٗدذٓ هللا عجذ اىزي ٕ٘ اىَزجع -11

 (  )   اىْبس فً ٌٗعزة عَئ ٌذجظ اىذٍّب ثعَو اَخشح أساد ٍِ -19
 

 )    (ٗاىَششمٍِ ىيَؤٍٍِْ رنُ٘ اىقٍبٍخ ًٌ٘ اىشفبعخ -13

 )      ( ٍجبششح ٗسيٌ عئٍ هللا صيى اىْجً ٍِ اىشفبعخ ٌطيت أُ ىيَسيٌ -14

 )      ( ٗسيٌ عئٍ هللا صيى ثبىْجً خبصخ ٗسٍئبرٌٖ دسْبرٌٖ اسز٘د فٍَِ اىشفبعخ -15

 ثأُ ٌخفف هللا عْٔ اىعزاة فً اىْبس )      ( طبىت أث٘ عَٔ فً ٗسيٌ عئٍ هللا صيى اىْجً شفبعخ ـ16
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