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 اختاري اإلجابة الصحيحة:( 01) إلى( 0الفقرات من )

0 
ا(قال تعالى:  ا َوََل َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنْسرًّ ا َوََل ُسَواعًّ  وقع فيهم الشرك بسبب الغلو، وهم قوم )َوََل َتَذُرنَّ َود ًّ

 ه السالمعليلوط  )د( عليه السالمإبراهيم  ()ج عليه السالمنوح  )ب( عليه السالمموسى  )أ(

2 
 سبب.. الغلو في الدين

  للرحمة )د(  للهالك ()ج  للفالح )ب(  لحرمان السعادة )أ(

1 
 :"هلك المتنطعون" صلى هللا عليه وسلم)المتنطعون( الواردة في قول الرسول  المراد بـ

  المتكلفون )د(  العالمون ()ج  المتكبرون )ب(  الميّسرون  )أ(

0 
 :لجماعة في آل البيتأهل السنة وا منهج

   يفضلون بعضهم )د( يطعنون في أمانتهم ()ج   يرفعونهم فوق منزلتهم )ب( يحبونهم ويتولونهم )أ(

5 

 :هم أوَلده وذرياتهم وأزواجه ومن تحرم عليهم الصدقة وهم هللا عليه وسلم صلىل بيت النبي آ

آل علي والفضل وجعفر  )أ( ه

  والعباس وبنو عتيق

ثمان وعقيل والفضل آل ع )ب(

  وبنو مخزوم

آل علي والعباس والفضل  ()ج

  وبنو تميم

آل علي وعقيل وجعفر  )د(

  والعباس وبنو الحارث

1  

 التبرك المشروع يكون بالصفة المشروعة مثل:

تعليق المصحف في البيت  )أ( 

 للبركة

 

االستشفاء بشربة عسل  )ب(

 وماء زمزم

 

لبس قالدة تحوي آية  ()ج

 يالكرس

 

وضع المصحف في  ()د

 السيارة لحفظها

7 
وا بذلكعند هللا الخلقشرار   هم:ألن ، سم 

يداومون على زيارة القبور  )أ(

 والدعاء ألهلها

رفعوا القبور مقدار شبر  )ب(

 عن األرض

لّبسوا على الناس الشرك  ()ج

 وأوقعوهم فيه

أعطوا كل إنسان منزلته  )د(

 الحقيقية

8 
 يشتمل على عدة أمور منها: اتخاذ القبور مساجد

 التحّدث في المقابر )د( الزيارة المحددة للقبر ()ج الصالة إلى القبر )ب( للميت في المقبرةالدعاء  )أ(

9 
 ، نوع من أنواع التبرك:فعل المشركين مع األوثان حيث كانوا يعبدونها طلباًّ لبركتها من نفع أو ضر

 البدعي )د( ( المشروع)ج )ب( الشركي )أ( المحرم

04 
 المنورة: المدينة زيارة يسن للرجال عند

 )د( التبرك بقبر النبي  ( زيارة قبور البقيع )ج )ب( زيارة جبل ثور  )أ( التمتع والسياحة فيها 

00 
 طلب البركة ورجاؤها واعتقادها، المراد به:

 )د( الّدعاء  ( الغلو )ج )ب( الّتنّطع  )أ( الّتبرك

02 

 :، ُيعد  للحجر األسود رضي هللا عنهر تقبيل عم

 )د( شرك ( تبّرك)ج سنة )ب( )أ( بدعة

          0ذ

  

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 لتعليم بمحافظة جدةل اإلدارة العامة

 مدرسة البيان النموذجية

  الثانيالفصل الدراسي بنك األسئلة 

 الفترة األولى 

 هـ 1441للعام الدراسي  

 

 0الوحدة  – توحيد المادة

 المتوسطة  المرحلة

 األول  الصف

 معلمات الدين المعلمة
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 :بوضع الرقم الصحيح في المكان المناسب في العمود الثاني دَلَلتهافي العمود األول مع ( زاوجي بين األدلة 9( الى )0الفقرات من )    

 

 

 

 

 

 

 

01 
 :وتكون بـ الزيارة البدعية من أنوع زيارة القبور

زيارة القبور في أي  )ب( السفر للصالة في المسجد النبوي )أ(

 وقت شاء

دعاء هللا عندها رجاء  ()ج

  اإلجابة

القلب واالتعاظ قصد ترقيق  )د(

 بالموت

00 
 هي:في الجاهلية عظمها ت قريش تكان والطائفبين مكة  شجرة

   ّبارالصّ  )د(  العّزى ()ج  خيلالنّ  )ب(  درالسّ  )أ(

05 
 :أنه الشرعية على عدة عقوبات للمصورين يوم القيامة، منها النصوصدلت 

 يمر على الصراط )د( منع من دخول الناري ()ج يؤمر بنفخ الروح فيه )ب( يؤمر بدخول الجنة )أ(

01 
مالتصوير   :وهو من كبائر الذنوب مثل محر 

رسم معالم الكرة  )ب( تصوير مشهد للخسوف والكسوف )أ(

 األرضية

نحت األرواح على  ()ج

 الحجارة

كتابة اآليات القرآنية على  )د(

 لوحات

 الدَلَلت  األدلة

ا َواَل َيُغوَث قال تعالى: ( 1) ا َواَل ُسَواعًّ )َوَقالُوا اَل َتَذُرنَّ آَلَِهَتُكْم َواَل َتَذُرنَّ َوّدًّ
ا(  َوَيُعوَق َوَنْسرًّ

 تحريم زيارة القبور للنساء)أ(  

  ((  قال تعالى: )ِكَتاٌب أَْنَزْلَناهُ إِلَْيَك ُمَباَركٌ 2)
عقوبة شدة العذاب يوم القيامة من صور )ب( 

 ينالمّصور

الَِثَة اأْلُْخَرى(3) ى*َوَمَناَة الثَّ َت َواْلُعزَّ  الناس )ج( الغلو في الدين سبب هالك  ( قال تعالى: )أََفَرأَْيُتُم الالَّ

 مشروعية التبرك بالقرآن الكريم)د(   (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)ه وسلم: قال صلى هللا علي( 4)

ا فيه كلب وال صورة( :صلى هللا عليه وسلم(  قال 5)  تحريم السفر ألجل زيارة القبور)هـ(   )ال تدخل المالئكة بيتًّ

 ال تشّد الّرحال إاّل إلى ثالثة مساجد: مسجد)( قال صلى هللا عليه وسلم: 6)
 الحرام، ومسجد األقصى، ومسجدي هذا( 

 الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك)و(  

ا يوم القيامة الذين يضاهون )قال صلى هللا عليه وسلم: ( 7) أشد الناس عذابًّ
  (خلق هللا

 
مشروعية استالم الحجر األسود والركن )ز( 

 اليماني

 صلى هللا عليه رسول هللالعن ) :حديث ابن عباس رضي هللا عنهما( 8)
 (زائرات القبور وسلم

 الحكمة من النهي عن التصوير )ح(  

 زيارة القبور لالتعاظ والتذكر جواز )ط(   (هلك المتنطعون)قال صلى هللا عليه وسلم: ( 9)

  
 التبرك باألشجار واألحجار وقبور الصالحين)ي( 

 شرك أكبر

 1من  2



 (7 0014044-40)  40/ م/ م  من 

    

 

 السؤال الثاني:

 اء التي يقع فيها بعض الناس عند زيارة قبر النبي صلى هللا عليه وسلم.بعض األخطاذكري  - أ

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

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

 :ة بما يناسبها من الكلماتالتالي اتالفراغ املئي -ب

 ..............في محبة األنبياء والصالحين وذلك باتباع الشرع في إنزالهم التوسط الواجب على المسلم  .1

 أمر هللا به في االعتقاد أو القول أو ................. تجاوز الحد الذيهو:  الغلو .2

 ..................... ومجاوزة الحد في المبالغة :اإلطراء هو .3

 الغلو في آل بيت النبي صلى هللا عليه وسلم من أسباب الوقوع في .................. .4

 .......دعاء آل البيت من دون هللا شرك في .......... .5

 آل بيت النبي صلى هللا عليه وسلم هم: أوالده وذريتهم وأزواجه ومن تحرم عليه ................ .6

   ............. عندها.و  البناء عليهايشتمل على أمور منها: اتخاذ القبور مساجد  .7

 ...............و .يصنعوا مثل ما صنع اليهود ال أن و إطرائه أمته منصلى هللا عليه وسلم  النبير حذّ  .8

 .عند القبور ................هللا عليه وسلم الذين يوقدون  ىلعن رسول هللا صل .9

 .الذين يتخذون قبور األنبياء والصالحين مساجد هم .................... الخلق .11

 ................... تعبد من دون هللا يجعلهاالغلو في قبور األنبياء والصالحين  .11

 تبرك مشروع، وتبرك .......................التبرك نوعان:  .12

 ُيسّن استالم الركن اليماني باليد اليمنى فقط، وال ُيسّن ................ .13

 أشد الناس عذاباًّ يوم القيامة .................. .14

 

 كالًّ مما يلي:عددي  -ج

 .ثالثا من بدع القبور -1

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

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

 م في آل بيت النبي صلى هللا عليه وسلم.صور الغلو المحر -2

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

.................................................................................................................................................. 
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 ي:لمما ي كالًّ وضحي  -د

 .كيف يؤدي الغلو في قبور األنبياء والصالحين إلى الشرك باهلل تعالى (1

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

 ما يشرع عند استالم الحجر األسود. (2

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

 .المصورين يوم القيامة عقوبة (3

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

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

 كيف يكون الغلو في األنبياء والصالحين. (4

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

 عللي لما يلي: -هـ 

 تحريم التمسح والتبرك باألشجار واألحجار. -1

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

 اجد هم شرار الخلق عن هللا تعالى.الذين يتخذون القبور مس -2

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

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

 جواز تصوير الظل. -3

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

 لرحال إلى القبور.تحريم شّد ا -4

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

 السؤال الثالث:

 :الحكمة فيما يلي أوردي - أ

 عن التصوير النهي .1

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

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

 مشروعية زيارة القبور  .2

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

................................................................................................................................................... 
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 للمشكالت التالية: أوجدي حلوَلًّ  -ب

 رسم بعض األرواح كصور اإلنسان أو الحيوان.تقوم بصديقة لك  رأيت 

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

 وتقبله -عليه السالم-امرأة تتمسح بمقام إبراهيم وجدت ف المكّي ألداء العمرةإلى الحرم  ذهبت. 

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

 تكثر من الحلف بالنبي صلى هللا عليه وسلم. ذات مرة بعد غياب طويل، وأثناء الحديث وجدتهاصديقات ال التقيت بإحدى 

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

 ا. فلما حضرت الصالة ،سافرت إلى إحدى الدول ا للصالة فيه فالحظت أن به قبرًّ  دخلت مسجدًّ

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

 

 لي على ما يلي:دل   -ج

 .تحريم تصوير ماله روح -1

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

 .الحكمة من مشروعية زيارة القبور -2

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

 

 مما يأتي: كل  قارني بين  - د

 من حيث الحكم وذكر المثال:الواردة في الجدول التصوير  أنواع 

 المثال                      الحكم                     النوع                  

   تصوير ما ليس له روح

   تصوير ما له روح

 

  ة من حيث ة للقبور والزيارة الشركي   :ذكر مثالالزيارة الشرعي 

 الزيارة الشركي ة                          الزيارة الشرعي ة                     
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 الممنوع من حيث التعريف وذكر مثال:التبرك المشروع و 

 التبرك الممنوع                      التبرك المشروع                 

   التعريف

   المثال

  

 

       :بوضع إشارة صح في المكان المناسب ميزي األمثلة التالية من حيث كونها صورة محرمة أو جائزة -هـ 

 صورة جائزة            رمةصورة مح                 األمثلة

   مجسم لشجرة زيتون

   تمثال لرجل عرف بالصالح والطاعة هلل

   تمثال ألسد مقطوع الرأس
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