
 11 من 1 صفحة

 مذكرة مراجعة المتحان نهاية الفصل الدراس ي األول  

 العاشرالصف: 

 السنة الدراسية

2018-2019 

 101/ دين  املادة: التربية اإلسالمية

 املعلمة: أنوار البصري 

 

 الدروس املتضمنة لالمتحان النهائي:

 التوحيد -

  صور تتنافى مع التوحيد / الشرك -

 النفاقصور تتنافى مع التوحيد /  -

 السحرصور تتنافى مع التوحيد /  -

 العبادة -

 : التقوى  -
ً
 أمثلة على أنواع العبادة / أوال

 أمثلة على أنواع العبادة / ثانًيا : الدعاء -

ا : الصالة -
ً
 أمثلة على أنواع العبادة / ثالث

 الثبات على العقيدة اإلسالمية -

 

 

 

 



 11 من 2 صفحة

 درس : التوحيد
 

  ما معنى التوحيد؟السؤال األول : 

 لجازم بتفرد اااه ووحدانيته في ذاته وصفاته وأفعاله، ونفي الشركاء واألنداد عنه سبحانه وتعالى. اإليمان ا

  عدد فضائل التوحيد.السؤال الثاني: 

 دخول الجنة والخروج من النار. -1

 التوحيد شرط لقبول العمل، والشرك سبب لحبوطه. -2

 يمحو الخطايا ويحط السيئات. -3

 

 :أكمل ما يأتيالسؤال الثالث: 

 أقسام التوحيد هي:

توحيد هللا تعالى بأفعاله، واإليمان بأنه ال خالق وال رازق وال محيي وال مميت إال هو سبحانه،  / توحيد الربوبية:1

املجوس(، ال يدخل صاحبه في اإلسالم، وال ينجيه من -الصابئين-النصارى -وقد أقر به جميع أهل امللل )اليهود

 الخلود في النار. 

 

أن نوحد هللا تعالى وال نتوكل وال نستغيث  وال ندعو أحد سواه ، فال نفعل ش يء إال له ،  األلوهية:/ توحيد 2

 بأفعالنا نستعين إال به، وقد اختلف فيه الناس. 

 

أن نثبت الااه تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله )ص( من األسماء  الصفات:/ توحيد األسماء و 3

 والصفات.
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 11 من 3 صفحة

 تنافى مع التوحيد / الشركصور ت
 

 عّرف الشرك.السؤال األول : 

 .شرًيكا في ملكه هللأن يجعل اإلنسان 

  اشرح بإيجاز قصة أول من عرفوا بالشرك و كيف انتشر بينهم.السؤال الثاني: 

  .أول من عرف بالشرك هم قوم نوح )ع(

رج من مكة إلى الشام، ورأى أهلها انتشر الشرك في جزيرة العرب عن طريق عمر بن لحي الخزاعي حينما خ

يعبدون األصنام، كان العرب في ذلك الوقت على فطرة التوحيد، فسألهم ما هذه األصنام التي تعبدونها، 

فقالوا بأن هذه آلهتهم، يستمطرونها فتمطرهم ويستنصرونها فتنصرهم، فطلب منهم أنيعطوهواحًدا يسير به 

ونصبه في مكة وأمر الناس بعبادته وتعظيمه، فابتعدوا عن عقيدة إلى أرض العرب فيعبدوه، فأعطوه ُهبل 

 .التوحيد
 

 :للشرك نوعان، اذكرهما، مع التمثيل لكل واحد منهما السؤال الثالث:

ا يكون 1
ً
: الشرك األكبر : أن يجعل املرء مع هللا إلًها آخر يعبده كما يعبد هللا تعالى/ و كل ما أثبت هلل شريك

ا.
ً
 مشرك

 األصغر: كل وسيلة وذريعة و ُيتطرق بها إلى الشرك األكبر، و من أمثلته:الشرك  -2

 الرياء: تحسين العبادة ليراها الناس فيحمدوا صاحبها و يثنوا عليه.  -أ

 الحلف بغير هللا بقصد التعظيم: الحلف بالنبي أو بالكعبة أو األمانة أو حياة فالن أو رأسه.  -ب

ء فالن أو أنا داخل على هللا وعليك أو أنا متوكل على هللا وعليك، والواجب قول القائل ما شاء هللا وشا -ج

قول ما شاء هللا  ثم شاء فالن، أنا داخل على هللا ثم عليك، أنا متوكل على هللا ثم عليك، الواو للتشريك 

 والتسوية، وثم للترتيب والتعقيب. 

 

 

 يدة املسلم؟ما أثر كل نوع من أنواع الشرك على عقالسؤال الرابع : 

 يحبط جميع األعمال، ويخرج صاحبه من اإلسالم، وال يغفر لصاحبه ويكون مخلًدا في النار. الشرك األكبر:

 ال يحبط إال العمل الذيقارنه، ال يخرج صاحبه من اإلسالم،ً يغفر لصاحبه وال يكون مخلًدا الشرك األصغر:

 في النار.

 العقيدة اإلسالمية

 

 صفحة
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 11 من 4 صفحة

 النفاقصور تتنافى مع التوحيد / 

 

 النفاق؟ل األول: ما املقصود السؤا

 إظهار اإلسالم والخير وإبطان الكفر والشر، و ُسمي منافًقا ألنه يدخل من باب ويخرج من باٍب آخر.

 ملاذا كان الصحابة يخافون من النفاق؟السؤال الثاني:  

 كان الصحابة يخافون من النفاق على سبيل املبالغة منهم في الورع والتقوى. 

 

 .أكمل ما يأتيث: السؤال الثال

 أمثلته أنواع النفاق

االعتقادي: النفاق األكبر الذي  -1

يظهر صاحبه اإلسالم و يبطن 

 الكفر

 تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به.                                  -1

 بغض الرسول أو بغض بعض ما جاء به. -2

 نتصاره.  املسرة بذلة املسلمين وهوان اإلسال م وكراهية ا-3

النفاق العملي: النفاق األصغر  -4

وهو عمل ش يء من أعمال 

املنافقين مع بقاء اإليمان في 

 القلب.

 الكذب، خيانة اإلمانة  -1

 

 من حيث املعنى و األثر على العقيدة اإلسالمية. النفاق األصغر قارن بين النفاق األكبر و السؤال الرابع: 

 األثر املعنى أنواع النفاق

يخرج صاحبه من اإلسالم ويخلد في  .اختالف السر والعالنية في االعتقاد كبرالنفاق األ

 النار، وال يصدر من قلب مؤمن.

 النفاق األصغر
اختالف السر والعالنية في األعمال 

 .واملعامالت

ال يخرج صاحبه من اإلسالم وال يخلد في 

 النار، ويصدر من قلب مؤمن.

 

 

 العقيدة اإلسالمية
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 11 من 5 صفحة

 رالسحصور تتنافى مع التوحيد / 

 

 ؟السحرالسؤال األول: ما معنى 

رقى وطالسم وتعاويذ يتكلم  بها الساحر أو يكتبها أو يعمل بها شيًئا يؤثر خالله في بدن املسحور أو قلبه أو 

 عقله.

 

 أكمل ما يأتي.السؤال الثاني: 

 مثال أنواع السحر

 مثل صرف الرجل عن محبة زوجته إلى بغضها. سحر التفريق أو الصرف

 استجالب محبة بعض الناس بقصد ابتزازهم أو فعل ما حرم هللا تعالى بهم. طفالعسحر 

ا، و املتحرك ثابًتا. سحر التخييل
ً
 كأن يرى الش يء الثابت متحرك

 

 استدل على ذلك بدليل من القرآن أو السنة. ؟حكم السحر في اإلسالمالسؤال الثالث: ما 
 

يد، صاحب السحر قد يستعين بغير هللا من الجن و شرك باهلل عز وجل يقدح في أصل التوحالحكم : 

 الشياطين.

 عد رسول هللا )ص( السحر واحًدا من الذنوب السبع الكبرى.الدليل : 

 

 ؟ ما طرق الوقاية من السحر السؤال الرابع: 
 

 االستعاذة باهلل من الشيطان. -1

 تقوى هللا وحفظة عند أمره ونهيه. -2

 التوكل على هللا و االعتماد عليه. -3

 حافظة على األذكار اليومية.امل -4
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 11 من 6 صفحة

 العبادة

 

 و شرًعاالسؤال األول: 
ً
 .عّرف العبادة لغة

 الخضوع والطاعة و االنقياد. العبادة في اللغة:

 غاية الخضوع املمزوج بغاية الحب هلل تعالى. :الشرعالعبادة في 

 

 السؤال الثاني: أكمل ما يأتي:

 أهمية العبادة:أ/ 

 خلق اإلنسان في هذا الكون. العبادة هي الغاية من -1

 العبادة هي حق هللا على عباده. -2

 شروط قبول العبادة:ب/ 

 اإلخالص هلل. -1

 اتباع هدي النبي. -2

 أنواع العبادة:ج/ 

 العبادة االعتقادية : العبادة القلبية، مثل محبة هللا و التوكل عليه و اإلنابة إليه والخوف منه. -1

باللسان، مثل النطق بالشهادتين و الدعاء و االستغفار و التسبيح العبادة القولية : العبادة التي تؤدى  -2

 وغيرها.

العبادة العملية: العبادة التي تؤدى عن طريق الجوارح، مثل الصالة و الزكاة و الصيام و الحج و صلة  -3

 الرحم.

 يشعر املؤمن بلذة العبادة، و عالمات لذة العبادة هي:د/ 

 االشتياق إلى لقاء هللا تعالى -1

 بادرة إلى الطاعاتامل -2

 التحسر على فوت الطاعة -3

 أثر العبادة في تقوية الصلة باهلل:ه/ 

 تقرب العبد من ربه و تجعله في معيته. -1

 تورث محبة هللا لعبده، و قبول الخلق له. -2

 تغرس في نفس املؤمن خلق املراقبة هلل تعالى. -3

 تورث اإلنابة، وهي رجوع العبد إلى هللا في كل أحواله. -4

 العقيدة اإلسالمية
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 11 من 7 صفحة

تورث السعادة النفسية الحقيقية، إن السعادة الحقيقية ليست في إشباع الشهوات الفانية، بل هي في  -5

 عبادة اااه وتذوق حالوة اإليمان به.  

 تجعل اإلنسان في أمن من الخوف والحزن يوم القيامة، وتحقق النصر والتوفيق في الحياة الدنيا. -6

صبح العبادة عادة؟
ُ
 السؤال الثالث: متى ت

 صبح العادات املشروعة عبادة إذا قصد املسلم بها امتثال أمر هللا تعالى، و االستعانة بها على طاعته.ت

 

 : التقوى 
ً
 أمثلة على أنواع العبادة / أوال

 

 مما يأتيالسؤال األول: 
ً
 .عّرف كال

 اتقاء ما يغضب اااه بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. :التقوى 

َيُقون أنفسهم عذاب اااه و سخطه في الدنيا و اآلخرة، و ذلك بالوقوف عند حدوده و  هم الذين املتقون : 

 امتثال أوامره و اجتناب نواهيه.

 

 السؤال الثاني: بّين كيف تكون التقوى شاملة للحياة كلها.

 التقوى وصية اااه لألولين واآلخرين، والزاد الذي يبقى للمؤمن حيث ينفذ كل زاد. 

 ى مطلوبة من املسلم في كل أحواله، وفي أي زمان أو مكان كان فيه. تقوى اااه تعال

التقوى الكاملة ال تكون بأداء العبادات فقط، بل يدخل فيها فعل الواجبات وترك املحرمات والبعد عن 

 الشبهات. 

 

 عدد بعض صفات املتقين:: الثالثالسؤال 

 ، الوفاء بالعهد، وغيرها.العدل ، العفو، االستقامة، إقامة الصالة، إيتاء الزكاة

 

 السؤال الرابع: اذكر بعًضا من ثمرات التقوى.

 تفريج األزمات وحل املشكالت والبركة في الرزق. -1

 تيسير األمور. -2

 الثواب العظيم والنعيم املقيم في اآلخرة. -3

 العقيدة اإلسالمية
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 11 من 8 صفحة

 أمثلة على أنواع العبادة / ثانًيا : الدعاء

 

 ما معنى الدعاء؟ السؤال األول : 

 في العون و التوفيق في شؤون الدنيا و اآلخرة.توجه العبد إ
ً
 لى ربه طلًبا للرحمة ورغبة

  عدد فضائل الدعاء.السؤال الثاني: 

 أفضل العبادات وأعظمها عند اااه. -1

 يرفع الباليا املقدرة. -2

 يعود بالخير على املؤمن في كل األحوال.  -3

 والشدائد.  به تقض ى الحاجات وتدفع املحن واملصائب وتزول العقبات والصعاب -4

 السؤال الثالث: وضح كيف يكون الدعاء عالًجا نفسًيا.

الدعاء عالج نفس ي لكثير من أمراض النفس، ألن اإلنسان يحتاج في حل مشكالته ألن يفض ي ما بداخله إلى 

صديق حميم، فيخفف عنه الهم والحزن، وإذا أفض ى إلى ربه ما يعانيه وطلب ما يبتغيه فإنه يشعر بطمأنينة 

 ة تخلصه من الكرب والهم والضيق الذي يعانيه. ونفح

 األوقات املشهودة التي يستجاب فيها الدعاء: السؤال الرابع: ما هي 

 بين األذان واإلقامة. -1

 الثلث األخير من الليل )وقت السحر(. -2

 يوم الجمعة. -3

 وقت اإلفطار. -4

 بعض األمور، اذكرها.ستجابة الدعاء ال ط تر شيالسؤال الخامس: 

 ل في طعامه وشرابه ولباسه، ويتجنب الوقوع في املعاي ي واآلثام. يتحري الحال 1

 يستيقن من اإلجابة وأن اااه تعالى لن يرده خائًبا. 2

 ال يستعجل اإلجابة فيقول تبرًما أو استبطاء: دعوت فلم يستجب لي. 3

 عقيدة اإلسالميةال
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 11 من 9 صفحة

 ؟آداب الدعاءالسؤال السادس: ما هي 

 اء.يتخير الداعي لدعائه األوقات التي يستجاب فيها الدع -1

 يكون على طهارة. -2

على هللا بخشوع وخضوع. -3
ً
 أن يدعو وهو رافع يديهمقبال

 يتجنب الدعاء على النفس واألهل. -4

 ال يدعو بإثم أو قطيعة رحم. -5

 يستقبل القبلة ما أمكن.  -6

 يفتتح دعاءه بحمد اااه والثناء عليه، واستغفاره والصالة على رسوله.  -7

 والسنة النبوية الشريفة.يدعو باألدعية الواردة في القرآن الكريم  -8

 

أ : الصالة
ً
 أمثلة على أنواع العبادة / ثالث

 

 ما معنى الصالة؟ السؤال األول : 

 عبادة الااه تعالى ذات أقوال و أفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.

 السؤال الثاني: ما حكم الصالة في اإلسالم؟

 ى كل مسلم بالغ عاقل، إال الحائض والنفساء.واجبة بالكتاب والسنة وإجماع األمة عل

 السؤال الثالث: ما منزلة الصالة في اإلسالم؟

 الصالة عماد الدين الذي ال يقوم إال بها. -1

 أفضل األعمال بعد الشهادتين. -2

 آخر وصية أوي ى بها النبي )ص( أمته.  -3

 أول ما يحاسب عليه العبد من عمله.  -4

جبريل، وإنما فرضها من فوق سبع سماوات في ليلة اإلسراء  أن اااه لم يفرضها في األرض بوساطة  -5

 واملعراج. 

 أوجبها اااه على كل حال إال من ذهب عقله أسقطها عنه.  -6

 العقيدة اإلسالمية
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 11 من 10 صفحة

 السؤال الرابع: بين آثار الصالة على املسلم:

 تنهى عن الفحشاء و املنكر. -1

 تغسل الخطايا. -2

 تكفر السيئات. -3

 السؤال الخامس: ما حكم تارك الصالة؟

 الصالة جحوًدا اتفق العلماء على كفره.من ترك 

 اختلفوا العلماء فيه، فذهب بعضهم إلى أنه يحبس حتى يصلي، وذهب 
ً
من أقر بوجوبها ثمتركها تكاسال

ا ما لم يصل، وذهب غيرهم إلى أنه يقتل ردة.   آخرون إلى أنه يقتل  حدًّ

 

 

 الثبات على العقيدة اإلسالمية

 

 مما السؤال األول: 
ً
 .يأتيعّرف كال

 الدوام واالستقامة من غير عوج وال انحراف. :الثبات في اللغة 

لزوم كلمة التوحيد وما تقتضيه من تصور واعتقاد وعمل، وعدم مخالفة  الثبات في العقيدة اإلسالمية : 

  العقيدة اإلسالمية إلى غيرها من اآلراء والتصورات التي ليس لها أصل في الشرع.

 

 وسائل الثبات على العقيدة اإلسالمية. السؤال الثاني: بّين 

ا وفهًما. -1
ً
 و حفظ

ً
 اإلقبال على القرآن تالوة

 التزام شرع اااه و العمل الصالح. -2

 تدبر قصص األنبياء و دراستها للتأس ي و العمل  -3

 الدعاء و التضرع إلى اااه بالثبات وعدم الزيغ. -4

 الثقة بنصر هللا و أن املستقبل لهذا الدين. -5

  عقيدتهم. وتضحياتهم من أجل  همتثبا استدل على نموذج من سير األنبياء أو الصحابة على : الثالث السؤال 

سجل القرآن الكريم في العقيدة من املواقف التي تدل على ثبات األنبياء والرسل )ع( وتضحياتهم من أجل 

 كثير من سوره ومن ذلك: 

 العقيدة اإلسالمية
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 11 من 11 صفحة

يمان باااه تعالى وترك ماهم عليه من عبادة موقف سيدنا إبراهيم )ع( مع قومه ودعوته إياهم إلى اإل  -

 األصنام، ومحاولتهم إحراقه. 

عى األلوهية، وطغى وبغى وأظهر في األرض الفساد.  -  موقف سيدنا موس ى )ع( مع فرعون الذي ادَّ

سيرة سيدنا محمد )ص( حافلة بمواقف التضحيات من أجل العقيدة، فهو صرح شامخ في الثبات عليها  -

 كفرهم.   و  إليذاء الذي تعرض له من قبل قومها بالرغم من

 

 السؤال الرابع: علل: ثبات املسلمين على عقيدتهم اإلسالمية.

سر ثبات املسلمين على عقيدتهم: أن خصائص العقيدة اإلسالمية ومميزاتها قد جعلتها عقيدة فريدة ال تتغير 

 سبحانه وعلمه ثابت ال يتغير. وال تتبدل بتغير األزمنة واألمكنة ألنها منبثقة عن علم اااه

 


