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  :اختاري البديل الصحيح( 41لى )إ( 4ن )الفقرات م    

4 
 العصاة الذين يدخلون الجنة بعد التطهير أو الموازنة هم الذين لم يتوبوا ووقعوا في:

 )د( الشرك األكبر )ج( فعل المكروهات )ب( المعاصي دون الشرك )أ( الشرك األصغر

2 
 منها: ا كان ألسبابتخاذ قبره عيد  اعن الحكمة من نهي النبي صلى هللا عليه وسلم  

 الشرك وسائل منع)د( ل )ج( لوجوب تعظيم القبر  )ب( لوجود المشقة على الناس يعبد من دون هللا ل)أ( 

7 
 : من يعتبر هللا إال عليه يقدر ال أمر في تعالى هللا غير من الخوف

 ظيمةدعة الع)د( الب لوهية)ج( الشرك في األ )ب( المعصية الكبيرة )أ( الشرك في الربوبية

1 
 يجب على المسلم أن يحذر من الوقوع في الشرك ويتجنب األسباب المؤدية إليه مثل:

 )د( االستعانة باهلل )ج( بناء المساجد الحلف بغير هللا)ب(  )أ( الصالة على الميت

5 
 نزلة: فيها  وهي منهى النبي صلى هللا عليه وسلم أمته أن يرفعوه فوق منزلته التي أنزله هللا 

 )د( األولياء والصالحين )ج( السيادة والعظمة والعبودية )ب( الرسالة )أ( الصديقين والشهداء

1 
 العبد الذي أشرك باهلل تعالى ومات على الشرك:

 )د( ال يغفر هللا له )ج( تكفر سيئاته )ب( يقبل عمله )أ( يتوب هللا عليه

3 
 وته فإنه:حيحة قبل متاب توبة صثم  باهلل تعالى العبد أشركإذا 

   )د( يحبط عمله )ج( تحت المشيئة    لههللا  يغفر)ب(  )أ( يخلد في النار

8 
 :على عليه والثناء إطرائه في بالغ من على وسلم عليه هللا صلى الرسول إنكار دل

 )د( محبته للمدح لتوحيدل)ج( حمايته  أمتهبقته )ب( عدم شف ه )أ( تفّضله على خلق

9 
 وصف هللا تعالى الشرك بأنه افتراٌء عظيم  وذلك ألنه تضمّن:

 )د( المساواة بالمخلوق )ج( تنزيه هللا )ب( فعل المعاصي )أ( صفة الكمال هلل

11 
 شار التوحيد ونبذ الشرك في مملكتنا الحبيبة  ومنها:ي أدت إلى انتت األسباب التتعدد

 )د( اجتناب النصيحة )ج( اتباع الباطل )ب( انتشار العلم )أ( اللهو والغفلة

11 
 :جعل شريك مع هللا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته  يراد به

 األكبررك الش)د(  توحيدال)ج(  الشرك األصغر)ب(  المعصية )أ(

11 
 الفائدة من معرفتنا أن الشرك سيقع في هذه األمة  هي:

 )د( الرضى بالواقع )ج( حّث الناس عليه )ب( معرفة األديان )أ( الحذر من الشرك
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11 
 :و سيئات لديهم يكون لهم هللا مغفرة أو ريالتطه بعد الجنة يدخلون الذين العصاة 

 )د( حسنات كبر)ج( شرك أ اصي)ب( مع )أ( شرك أصغر

14 
 :عن ابتعد صاحبه ألن وذلك بعيد ضالل بأنه الشرك تعالى هللا وصف

 )د( أهل الّنار )ج( فعل المحرمات )ب( تضليل الناس )أ( الحق والهدى

11 
 :حّذر كل نبّي من األنبياء أمته من الشرك لخوفهم من

 اإلخالص فيه )د( وقوع فيهال)ج(  اجتنابه وتركه )ب(   االنقياد له)أ( 

11 
 :بأن عامة مشركي العرب أقروا بتوحيدأخبر هللا تعالى 

 الصفات)د(  األسماء)ج(  األلوهية)ب(  الربوبية )أ(

        

 

 :العمود الثاني ي( فمدلوالتهاالعمود األول وبين ) ي( فاألدلةزاوجي بين )( 8لى )إ( 4الفقرات من )

  

 

 

 

 

 األدلة
 

 امدلوالته

(يَا بُنَيَّ َل قال تعالى: ) (1)  ٌ م ُك ََ   ٌ ْر َْ لَُُ ِر ْر ك   ِك ََّّ لل ْر بكاَّلَّ ِك ْر   تُ
 

 وجوب الحذر من الشرك والبعد عن األسباب الموصلة إليه )أ(

لكَك لكَمن (( قال تعالى: 2)
ُِ َما ُدو ََّ َذَٰ فك َْ بكهك َويَغر َِ ْر ُِ أَ َّ يُ فك َ َل يَغر ِك ََّّ َّللاَّ

اءُ  َْ  )يَ

 
 توحيد األلوهية ا بالدعوة إلىاألنبياء بعثوجميع )ب( 

نَاَم(3) َصر بَُد لْلر نُبرنكي َوبَنكيَّ أَ َّ نَّعر  ( قال تعالى: )َولجر
 

 العبد في الدنيا واآلخرة لفوزالتوحيد سبب ( )ج

ُسولا أ َّك لَبُُدول َّللاَّ َولجتَنكبُول 4) ٍة رَّ ( قال تعالى: )َولَقَد بََعثنَا فكي ُكلر أُمَّ

 )اُغوتَ للطَّ 

دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم حماية للتوحيد وسد طرق )د(  
 الشرك

نُو ََّ 5) مك َن للرككتَابك يُؤر مباا مر يَن أُوتُول نَصك َِ ِكلَى للَّذك ٌر تَ ( قال تعالى: )أَلَ

برتك َوللطَّاُغوتك   )بكالرجك

 
 النبي صلى هللا عليه وسلم عن المبالغة في مدحه ىنه)هـ( 

 اس قولول ل ِله ِل َّللا تفْحول(ٌْ: )أيها للنَّللا َْمه وس ( قال صْى6)
 

 أنولع للٌُْأٌَُ فهو من للِْْ للتحذيِ من  )و(

ا 7) ( قال صْى َّللا َْمه وسٌْ: )للْهٌ ل تجعل قبِي وثناا، لعن َّللا قوما

 لتخذول قبور أنبمائهٌ مساجد(

 
 إقرار مشركي العرب بتوحيد الربوبية)ز( 

كما أطِت للنصارى لبن  ٌ: )ل تطِونيَّللا َْمه وسْ( قال صْى 8)

 مِيٌ فإنما أنا َبده فقولول َبد َّللا ورسوله(

 
 وقوع الشرك في األمم السابقة واتباع هذه األمة لهم)ح( 

 
 

 يغفر هللا تعالى فلنالشرك من مات على  )ط(
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 السؤال المقالي

 املئي الفراغات التالية بما يناسبها من الكلمات: -أ

 .................ثالثة أنواع: مشروعة، محرمة و ......المدائح النبوية  (1

 ................ من الوقوع فيه........ على نفسه والشرك  أن يخاف يجب على المسلم (2

 الشرك في الربوبية، شرك ................. مخرج من ملة اإلسالم. (3

 ...............التوحيد الذي أرسل هللا به الرسل هو توحيد ..... (4

 نهى النبي صلى هللا عليه وسلم أمته أن يرفعوه فوق منزلته، وهي منزلة ................. والرسالة. (5

 

 

 :يليعددي اثنين من كل مما -ب

 أنواع الظلم. (1

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

 ية النبي صلى هللا عليه وسلم للتوحيد.حما (2

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

 .أنواع الشرك (3

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

 

 

 مثلي لما يأتي: -جـ

 المثال                                المطلوب                

          للِْْ في للِبوبمة           

  للِْْ في لْللوهمة         

  للِْْ لْلصغِ          
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  وضحي كال مما يلي: -د

 .كمف يقع للِْْ في هذه لْلمة (1

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

 .كمف يكو َّ لجتناب للِْْ (2

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

 للفائدة من معِفتنا بوقوع للِْْ في هذه لْلمة. (3

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

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

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

 

 عللي لما يأتي: -هـ

 نهى للنبي صْى َّللا َْمه وسٌْ َن لتخاذ قبِه َمدل. (1

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

 .لطِلئه وللمبالغة في مدحهنهى للنبي صْى َّللا َْمه وسٌْ َن  (2

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

 وصف َّللا تعالى للِْْ بأنه لفتِلء َُمٌ. (3

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

 

 : كٍل مما يْي قارني بين -و

 مِلتب للمِْكمن وللعصاة من حمث دخول للنار أو للجنة وَدمه. (1

 لجنةدخول النار أو ا                    الذنب الذي وقعوا فيه               المرتبة      

 لْلولى       
  

 للثانمة       
  

 للثالثة       
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 للِْْ في للِبوبمة وللِْْ في لْللوهمة من حمث للتعِيف. (2

 التعريف                                   نوع الشرك             

  للِْْ في للِبوبمة         

  للِْْ في لْللوهمة        

 

 ألكبر والشرك األصغر.الشرك ا فرقي بين -ز

 الشرك األصغر                      الشرك األكبر                               

  

  

  

 

 جميع أنواع الشرك الواردة في الجدول التالي بوضع إشارة صح في المكان المناسب.صنفي  -ح

 الشرك األصغر                    الشرك األكبر               األمثلة             

   دَاء غمِ َّللا         

   للحْف بغمِ َّللا         

   للذبح لغمِ َّللا         

   قول: لول َّللا وفال َّ      

 

َها النَّاُس، قُولُوا ِبَقْولُِكْم َوالَ من خالل قوله صلى هللا عليه وسلم: )استنبطي  -ط ُكُم الشَّيرِ جْ ْستَ تَ َيا أَيُّ أنا عبد هللا عبُد هللِا بن ، أَنا ُمَحمٌد نُ يطاَينَّ

 ( منزلة النبي صلى هللا عليه وسلم التي أنزله هللا فيها.هللاُ  هاما أُِحبُّ أْن َترَفُعوني فْوَق منِزلَتي التي أْنزلَنيولُُه، ورسو

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