
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 اعداد : ايمن الشهري

 

 عرف النعم؟ /1س

 .:التي وهبه هللا تعالى للناس وحرمها غيرهي النعم ه

 اذكر امثله على نعم هللا؟ /2س

 سبل العيشوتسهيل تسخير الكون  -1

 وارسال المرسل وانزال الكتاب الهدايةتوفير سبل -2

 خلق الناس في احسن صوره-3

 كرم هللا االنسان وفضله على خلقه-4

 ؟نسان وباقي المخلوقاتبين اال التفضيلاوجد  /3س

 سبل العيش تيسير-3احسن خلقه في احسن صوره  -2العقل    -1

 

 هو هللا   /1ج؟من المنعم علينا /1س

 كافر /2ج؟غير هللا  الى ماحكم من اضاف النعم /2س

 اليجوز  /3ج؟ماحكم اضافة النعم لغير هللا /3س

 نعم يجوز  /4ج؟هل يجوز اضافة النعم لغير هللا من باب االخبار /4س

 

 ؟النعمةعلى  شكر هللاكيف بين هللا عزوجل /1س

 طلب هللا عزوجل ان نشكرهبان  -1

 ((ان يكونوا من الشاكرينمحمداالنبياء ))موسى و رام -2

 هللا عزوجل يجزي الشاكرين -3

 

 ؟ ماهي اركان الشكرمع تعريفها /1س

 واقرارا على نعم هللا القلب:اعتقادا واعترافا -1

 هللا وتحمد هللا وتثني عليه بنعمه اللسان: تنسب النعم الى -2

 الجوارح:تسخير الجوارح في طاعة هللا وعدم معصيته -3

 هللا هو المنعم

 شكر هللا على نعمه 

 اركان الشكر

 اضافة النعم الى هللا والتحذير مما يضاد ذلك
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 اعداد : ايمن الشهري

 

 

 ؟ ماهي درجات الشكر /1س

 ترك المعاصي + عمل الفرائض : واجب

 +ترك المعاصي+عمل النوافل : عمل الفرائضمستحب

 

 واجب  /1ج؟ماحكم اضافة النعم الى هللا اعترافا باللسان واقرار بالقلب /1س

 كفر /2ج ؟ماحكم من انكر نعمة هللا  /2س

 (شرك اصغر )يكفر  /3ج؟ماحكم من اقر بقلبه وكفر بلسانه  /3س

 

 

 ؟ماهي انواع كفر النعم  /1س

 الى غير هللا النعمةتشريك   -3تعبد النعم لغير هللا               -2اسناد النعم الى سعي شخص          -1

 ؟.ر بلسانهماحكم من ينكر بقلبه وينك /2س

 كفر اكبرمنافي كمال التوحيد  /2ج 

 ؟بلسانهماحكم من يقر بقلبه وينكر  /3س

 كفر اصغر   /3ج

 ؟بها على سبيل  االخبار ماحكم من  يأتي /4س

 جائز /4ج

 

 ال يجوز  /1جتشريك النعمة لغير هللا ؟ ماحكم  /1س

 ينقص التوحيد /2ج؟ماحكم من ينسب النعم الى سبب ظاهر /2س

 شرك اصغر/3ج احكم من ينسب النعم الى سبب ظاهر لم يعلمه كونه سياحيا او شرعيا؟م /3س

 درجات الشكر

 لغير هللا  فتهابإضاالنعمةيك تشر

 كفر النعم

 انواع كفر النعم
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 اعداد : ايمن الشهري

 شرك اكبر /4؟جماحكم من ينسب النعم الى سبب خفي ليس له تأثيرفي الكون /4س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماذا تفيد هذه اللفظة؟ /1س

 هللا سبحانه وتعالى  تفيد ان للعبد مشيئة مثل مشيئة /1ج

 من أي نوع الشرك ؟  /2س

 شرك اصغر /2ج 

 متى تكون شركا اكبر مع الدليل ؟ /3س

 اذا اعتقد ان للعبد مشيئة مثل مشيئة هللا ؟ /3ج 

 والدليل )ان ارجال قال للنبيص:ما شاء هللا وشئت , قال : )جعلت هلل ندا؟ ما شاء هللا وحده( ( /3ج

 ما هو اللفظ الصحيح للعبارة ؟   /4س

 أكملها            ما شاء هللا وحده .      /4ج

 االلفاظ التي توهم المساوة مع هللا

 الحلف بغير هللا  الفاظ توهم المساوة مع هللا في النعم و االسباب 

 قول لوال هللا  قول ما شاء هللا 

 شرك اكبر شرك اصغر جائز  اكملها

قول      

ما شاء 

 هللا وحده

 قول

شاء هللا ثم ا م

 شاء فالن

 قول 

 ما شاء هللا وشاء فالن 

 جائز اكملها
 شرك اكبر شرك اصغر

قول      

لوال هللا 

 وحده

 قول

 النفلوال هللا ثم  

 قول

 وال هللا و فالنل

 قول ما شاء هللا وشاء فالن -1

 الفاظ توهم المساوة مع هللا في النعم و االسباب 
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 اعداد : ايمن الشهري

 جائز               ما شاء هللا ثم فالن   

 

 

 ماذا تفيد هذه اللفظة؟    /1س

 مع هللا في النعمة والسببتفيد المشاركة  /1ج 

 اذكر عبارات تشابه هذه العبارة ؟ /2س

 انا باهلل وبك  -2          هذا من هللا ومنك -1 /2ج

 وانا متوكل على هللا وعليك -4مالي اال هللا وانت         -3       

 متى تكون شركا اكبر؟ و متى تكون شركا  اصغر ؟ /3س

 تكون شركا اكبر : اذا اعتقد ان للعبد عظمة مثل عظمة هللا  /3ج

 و تكون شركا اصغر : اذا لم يعتقد ذلك      

 الى لفظ صحيح خالي من الشرك؟  ةاللفظصحح  /4س

 اكملها                           لوال هللا وحده .       

 جائز                        لوال هللا ثم فالن  

 

 

 وضح كيف يكون الحلف بغير هللا شركا ؟ /1س 

 اذا عظم المحلوف به غير هللا  /1ج 

 ؟ر هللا شركا اصغر يمتى يكون الحلف بغ /2س 

 اذا اكثر العبد الحلف بغير هللا  /2ج 

 ر هللا شركا اكبر ؟مع الدليل ؟   يمتى يكون الحلف بغ /3س

 اذا عظم المخلوق بغير هللا واعتقد انه مثل هللا  . والدليل ) من حلف بغير هللا فقد كفر او اشرك ( /3ج 

 امثلة على الحلف بغير هللا ؟  /4س

 قول لوال هللا وفالن -2

 الحلف بغير هللا 
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 اعداد : ايمن الشهري

 الحلف بالنبي -3  باألمانة الحلف -2الحلف بالكعبة   -1 /4ج

 الحلف بغير هللا ؟  كفارةما  /5س

 قول ال اله اال هللا  /5ج
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