
 

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 األول المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/7                   

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

                  https://almanahj.com/sa/7unification                   

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

        

                  https://www.almanahj.com/sa/7unification2                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade7                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس دارين سليم  اضغط هنا                                           

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 (7 1430100-01)  04/ م/ م  من 

 المعلمة/ دارٌن سلٌم    

 السإال األول:       

 اختاري اإلجابة الصحٌحة:( 02) إلى( 1الفقرات من ) أ/

 أول ما وقع الشرك بسبب الغلو فً الصالحٌن كان فً قوم: 1
 علٌه السالملوط  )د( علٌه السالمإبراهٌم  )جـ( علٌه السالمنوح  )ب( علٌه السالمموسى  )أ(

 طراء هو المبالغة ومجاوزة الحد فً:اإل 0
  التكبٌر )د(  المحبة )جـ(  التعظٌم )ب(  المدح )أ(

 سبب.. الغلو فً الدٌن 3
  للرحمة )د(  للهالك )جـ(  للفالح )ب(  لحرمان السعادة )أ(

 :"هلك المتنطعون" صلى هللا علٌه وسلم)المتنطعون( الواردة فً قول الرسول  المراد بـ 4
  المتكلفون )د(  العالمون )جـ(  المتكبرون )ب(  المٌّسرون  ()أ

 :، أيفً أهل بٌته( صلى هللا علٌه وسلمبكر رضً هللا عنه )ارقبوا محمداً  ًقول أب دل   5

  أبغضوهم )د(  أكرموهم )جـ(  خالفوهم )ب( قّدسوهم )أ( 

6 
 :أهل السنة والجماعة فً آل البٌت منهج

   ٌفضلون بعضهم )د( ٌطعنون فً أمانتهم )جـ(   ٌرفعونهم فوق منزلتهم )ب( لونهمٌحبونهم وٌتو )أ(

7 
 :صلى هللا علٌه وسلمل بٌت النبً المراد بآ

  ٌتهمأوالده وذرّ  )د(  قبٌلة قرٌش )جـ(  المهاجرٌن واألنصار )ب(  أهل بٌت زوجاته )أ( ه

8  

 :صلى هللا علٌه وسلمه دل علٌه قولٌحلول اللعنة على متخذي القبور مساجد 

إن من شرار الناس من ) )أ( 
 (تدركه الساعة وهم أحٌاء

 

)إنً أبرأ من هللا أن ٌكون  )ب(
 لً منكم خلٌل..(

 

)لعنة هللا على الٌهود  )جـ(
والنصارى اتخذوا قبور أنبٌائهم 

 مساجد(

 

)زوروا القبور فإنها  ()د
 تذكر الموت(

 شرار الخلق عند هللا هم: 9
 مقٌمً الصالة )د( المتطٌرٌن باألنواء )جـ( متخذي القبور مساجد )ب( األصنام عابدي )أ(

12 
 اتخاذ القبور مساجد ٌشتمل على عدة أمور منها:

 الصالة عندها )د( تذكر الموت )جـ( االحتفال بها )ب( الدعاء لألموات )أ(

11 
ٌُعد  للحجر األسود رضً هللا عنهتقبٌل عمر   ،: 

 شرك )د( تبّرك )جـ( سنة )ب( بدعة )أ(

           1ذ

 المملكة العربٌة السعودٌة

 التعلٌموزارة 

اإلدارة العامة للتربٌة 
 حافظة جدةموالتعلٌم ب

  مدرسة البٌان النموذجٌة

   األولىالفترة -الثانًالفصل الدراسً 

 هـ 1439 - 1438 الدراسً لعاما

 

 توحٌد  المادة

  األولى الوحدة

 المتوسطة المرحلة

 األول الصف

  دارٌن سلٌم المعلمة التوحٌد مادة بنك األسئلة ل
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 (7 1430100-01)  04/ م/ م  من 

 المعلمة/ دارٌن سلٌم    

      
 
 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

10  

 مثل ما صنع: علٌهم اللعنة كما حذرهم أن ٌصنعوا ل  أن تح مته منأ صلى هللا علٌه وسلمر الرسول حذ  

  الشٌعة )د(  المسلمون )جـ(  المجوس )ب(  الٌهود والنصارى )أ(

13 

 المدٌنة المنورة: زٌارة ٌسن للرجال عند

  التبرك بقبر النبً )د(  زٌارة قبور البقٌع )جـ(  ثورزٌارة جبل  )ب(  فٌهاالسٌاحة  )أ(

14 

 أمور تعد  من البدع عند زٌارة القبور منها:

 عدم قصدها بالدعاء )د(  تذكر اآلخرة ()جـ تخصٌص وقت للزٌارة )ب( السالم على األموات )أ(

15 
 هً: شجرة بٌن مكة والمدٌنة كان أهل المدٌنة ٌعظمونها

   ّبارالصّ  )د(  مناة )جـ(  خٌلالنّ  )ب(  درالسّ  )أ(

16 

 ، نوع من أنواع التبرك:لبركتها من نفع أو ضرحٌث كانوا ٌعبدونها طلباً فعل المشركٌن مع األوثان 

 البدعً )د( المشروع( )جـ )ب( الشركً المحرم ()أ

17 

 طلب البركة ورجاإها واعتقادها، المراد به:

  عاءالدّ  )د(  الغلو )جـ(  عنطّ التّ  )ب( بركالتّ  )أ(

18 
 الحكمة من النهً عن التصوٌر، أن فٌها:

 إساءة أدب مع هللا تعالى )د( فخر وعزة ()جـ إعجاب بالنفس )ب( تعظٌم هلل تعالى )أ(

19 

 :أنه الشرعٌة على عدة عقوبات للمصورٌن ٌوم القٌامة، منها النصوصدلت 

 ٌمر على الصراط )د( ٌمنع من دخول النار )جـ( ٌؤمر بنفخ الروح فٌه )ب( نةٌؤمر بدخول الج )أ(

02 
مٌعد من التصوٌر   :المحر 

 تصوٌر الشجرة )د( التصوٌر الفوتوغرافً )جـ( تصوٌر الٌد )ب( صناعة التماثٌل )أ(
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 المعلمة/ دارٌن سلٌم    

 :بوضع الرقم الصحٌح فً المكان المناسب األول مع مدلوالتها فً العمود الثانً( زاوجً بٌن األدلة فً العمود 9( الى )1الفقرات من ) ب/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدلوالتها  األدلة

ََل َوقَالُوا ََل َتَذُرنَّ َآِِلََتُكْم َوََل َتَذُرنَّ َودًّا َوََل ُسَواًعا وَ )قال تعاىل: ( 1)
 (يَ ُغوَث َويَ ُعوَق َوَنْسرًا

 
 الغلو فً قبور األنبٌاء والصالحٌن

عقوبة المّصور ٌوم القٌامة أن ٌنفخ الروح فٌما   (قال تعاىل: )ِكَتاٌب أَنْ َزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَركٌ   (2)
 صّوره.

َت َواْلُعزَّى*َوَمَناَة الثَّالَِثَة اْْلُْخَرى(( 3) وجوب طمس الصور المحرمة حتى تزول   قال تعاىل: )أَفَ َرأَيْ ُتُم الَّلَّ
 مالمحها

 مشروعٌة التبرك بالقرآن الكرٌم.  (هنيتكم عن زيارة القبور فزوروىا) :عليو وسلمصلى اهلل  قال( 4)

)َل تدخل املَّلئكة بيًتا فيو كلب وَل  :صلى اهلل عليو وسلمقال   (5)
 صورة(

 
 تحرٌم السفر ألجل زٌارة القبور

َل تشّد الّرحال إَّل إىل ثَّلثة مساجد: ) :صلى اهلل عليو وسلم قال( 6)
 ام، ومسجد اْلقصى، ومسجدي ىذا( مسجد احلر 

 
 الغلو فً الصالحٌن سبب للوقوع فً الشرك.

من صّور صورة يف الدنيا، كلف يوم ) :صلى اهلل عليو وسلمقال  (7)
  (القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ

 
 نوع من أنواع التبرك الممنوع

، لعن اهلل قوًما )اللهم َل جتعل قربي وثًنا :صلى اهلل عليو وسلمقال ( 8)
 اختذوا قبور أنبيائهم مساجد(

 
 الحكمة من النهً عن التصوٌر 

: )أن َل تدع متثاًَل إَل طمستو..( ويف صلى اهلل عليو وسلمقال ( 9)
 رواية: )وَل صورًة إَل طمستها(

 
 زٌارة القبور لالتعاظ والتذكر سنة.

 التبرك باألشجار واألحجار وقبور الصالحٌن  
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 المعلمة/ دارٌن سلٌم    

 السإال الثانً:
 :بما ٌناسبها من الكلمات ةالتالٌ اتالفراغ املئً - أ

 ..............فً محبة األنبٌاء والصالحٌن وذلك باتباع الشرع فً إنزالهم التوسط الواجب على المسلم  .1

 الغلو هو: تعدي ما أمر هللا به فً االعتقاد أو القول أو ................. .2

 .................. الوقوع فً من أسبابصلى هللا علٌه وسلم ً الغلو فً آل بٌت النب .3

 دعاء آل البٌت من دون هللا شرك فً ................. .4

 ................وذرٌتهم وأزواجه ومن تحرم علٌه  أوالدههم:  صلى هللا علٌه وسلمآل بٌت النبً  .5

   ............ عندها..و  البناء علٌهاٌشتمل على أمور منها: اتخاذ القبور مساجد  .6

 ................و الٌهود  أمته من أن ٌصنعوا مثل ما صنع صلى هللا علٌه وسلم النبًر حذّ  .7

 .عند القبور ................هللا علٌه وسلم الذٌن ٌوقدون  ىلعن رسول هللا صل .8

 ............ الخلقالذٌن ٌتخذون قبور األنبٌاء والصالحٌن مساجد هم ......... .9

ٌّرها ................... تعبد من دون هللا .11  الغلو فً قبور األنبٌاء والصالحٌن ٌص

 التبرك نوعان: تبرك مشروع، وتبرك ....................... .11

ٌُسّن ................ .12  ٌُسّن استالم الركن الٌمانً بالٌد الٌمنى فقط، وال 

 أشد الناس عذاباً ٌوم القٌامة .................. .13

 

 مما ٌؤتً: كلً وضحً  - ب

 .آثار الغلو على الفرد والمجتمع (1

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

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

 ما ٌشرع عند استالم الحجر األسود. (2

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

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

 .آثار اتخاذ القبور مساجد على الفرد (3

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

.............................................................................................................................................................. 
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 المعلمة/ دارٌن سلٌم    

 كلً مما ٌلً:عددي  -جـ 

 األسباب التً جعلت متخذي القبور مساجد من شرار الخلق. -1

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

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

 صور الغلو المحرم فً آل بٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم. -2

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

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

 

 سباب التً أدت النتشار البدع عند القبور.حددي بعض األ - د

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

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

 

 :لكل مما ٌؤتً بمثال واحد مثلً -هـ 

 المثال المطلوب

  الغلو فً األنبٌاء

  الغلو فً الصالحٌن

  صلى هللا علٌه وسلمالغلو فً آل بٌت النبً 

  صورة من صور اتخاذ القبور مساجد

  مشروعالتبرك ال

  التبرك الممنوع

  الزٌارة المحرمة للقبور

  بدع زٌارة القبور
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 المعلمة/ دارٌن سلٌم    

 السإال الثالث:

 :الحكمة فٌما ٌلً أوردي - أ

 عن التصوٌر النهً .1

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

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

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

 مشروعٌة زٌارة القبور  .2

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

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

 

 للمشكلت التالٌة: أوجدي حلوالً  -ب 

 رسم بعض األرواح كصور اإلنسان أو الحٌوان.تقوم بصدٌقة لك  رأٌت 

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

 ألداء العمرةإلى الحرم  ذهبت ًّ  .وتقبله -علٌه السالم-امرأة تتمسح بمقام إبراهٌم وجدت ف المك

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

 تكثر من الحلف بالنبً صلى هللا علٌه وسلم. ذات مرة بعد غٌاب طوٌل، وأثناء الحدٌث وجدتهاصدٌقات ال التقٌت بإحدى 

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

 دخلت مسجًدا للصالة فٌه فالحظت أن به قبًرا. فلما حضرت الصالة ،سافرت إلى إحدى الدول 

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

 

 لً على ما ٌلً:دل   -جـ 

 .حلول اللعنة على متخذي القبور مساجد -1

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

 .الحكمة من مشروعٌة زٌارة القبور -2

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

 .النهً عن الغلو والتحذٌر منه - 3

.................................................................................................................................................... 
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 المعلمة/ دارٌن سلٌم    

 

 اذكري بعض األخطاء التً ٌقع فٌها بعض الناس عند زٌارة قبر النبً صلى هللا علٌه وسلم. -د

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

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

 

 مما ٌؤتً: كل  قارنً بٌن  - هـ

 من حٌث الحكم وذكر المثال:الواردة فً الجدول التصوٌر  أنواع 

 المثال                      الحكم                     النوع                  

   تصوٌر ما لٌس له روح

   تصوٌر ما له روح

 

 ة للقبور والزٌارة ال  ٌ ٌ ة من حٌث التعرٌف:الزٌارة الشرع  شرك

ة                       ٌ ة                          الزٌارة الشرع  ٌ  الزٌارة الشرك

  

 

 :التبرك المشروع والممنوع من حٌث التعرٌف وذكر مثال 

 التبرك الممنوع                      التبرك المشروع                 

   التعرٌف

   المثال
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