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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 وأركانهااإلسالمية الدرس األول : معنى العقيدة                 الوحدة/ األوىل          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

معنى العقيدة -1

 اإلسالمية  .

قارني بني التعريف اللغوي للعقيدة وتعريف - عريف معنى العقيدة اإلسالمية . -

 العقيدة اإلسالمية .

استنتجي وجه الداللة من قوله تعاىل " -

ْؤِمُنوَن الذِّيَن اَمُنوا ِباهلِل َوَرُسوِلِه ُثمَّ َلْم ِإنََّما امُل

 َيْرَتاُبوا .........."

أركان العقيدة -2

 اإلسالمية  .

عللي أركان اإلميان الستة هي أساس العقيدة -

 اإلسالمية .

دللي على أركان العقيدة اإلسالمية من القرآن -

 والسنة .

أوجدي العالقة بني أركان اإلميان -

 قيدة اإلسالمية .والع

 

 الدرس الرابع  ) املراد بأهل السنة واجلماعة (الوحدة/ األوىل                          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

عة
ما

جل
وا

ة 
سن

ال
ل 

ه
بأ

د 
را

امل
 

 

 سباب النجاة من النار .اذكري أ-

 عريف السنة عند علماء أصول الدين .-

 ضعي املصطلح املناسب للتعاريف التالية:-

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ).........( 

 

 واالصطالح . –فرقي بني معنى السنة يف اللغة -

اشرحي قول ابن مسعود ) اجلماعة ما وافق احلق -

 وإن كنت وحدك ( .

 

 ا كان عليه الرسول مثلي  إلتباع م-

 .  وأصحابه 

 استدلي على أصل معنى اجلماعة  .-

استنتجي وجه االستالل من قوله تعاىل : " -

َوْاْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهلِل َجِميَعًا..... " على 

 معنى اجلماعة  .
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 

 امس ) منهج أهل السنة واجلمـاعة يفَ تَلقِّي العقيدة (الدرس اخل          الوحدة/ األوىل          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة
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استخرجي -

وجه الداللة من 

 األدلة التالية :

قال تعاىل : " 

َفاَل َوَربَِِّك اَل 

 ُيْؤِمُنوَن ...... "

: "  قال 

أوصيكم بتقوى 

 اهلل ......... "

 اربطي بني الطرق يف العامود ب ودليله يف العامود أ اليت تناسبه يف تلقي العقيدة-

 ب/طرق السلف يف تلقي العقيدة أ/ الدليل

                                    ر س ول  و أ ول ي اْل  م ر  م ن ك م                                                             ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا أ ط يع وا َّللا   و أ ط يع وا ال: } -تعالى   -قال -1
                                                                                                              ف إ ن  ت ن از ع ت م  ف ي ش ي ء  ف ر د وه  إ ل ى َّللا   و الر س ول  إ ن  ك ن ت م  ت ؤ م ن ون  ب اَّلل   و ال ي و م   

 {                                           اْل خ ر  ذ ل ك  خ ي ر  و أ ح س ن  ت أ و يل  

اقتصارهم يف مصدر التلقِّي على الوحي 

 . كتاًبا وسنة:

ً                  يقول ابن أبي العز: "وخرب الواحد إذا تلقت ه األمة بالقبول، عمال  به، وتصديق ا له، يفيد العلم  -2            ً                    ْ                                       

                                                                             اليقيين عند مجاهري األمة، وهو أحد قسمي املتواتر، ومل يكن بني سلف األمة يف ذلك نزاع "]

حجية السنة يف العقيدة، ومن ذلك خرب 

 اآلحاد.

 

سنة، وِقْف حيث وقف القوم، وُقْل مبا قالوا، وُكفَّ عما كفُّوا األوزاعي: "اصرب نفسك على ال قال-3

 ]عنه، واسُلْك سبيل سلفك الصاحل؛ فإنه يسعك ما وسعهم"

االعتماد على فهم الصحابة والتابعني 

 للعقيدة:

"شرٌط يف معرفة العلوم، وكماِل وصالح األعمال، وبه يكمل العلم والعمل؛  :-عنه  قال ابن تيمية-4

لكنه ليس مستقالًّ بذلك، لكنه غريزة يف النفس، وقوة فيها، مبنزلة قوة البصر اليت يف العني، فإِن 

 اتَّصل به نور اإلميان والقرآن، كان كنور العني إذا اتصل به نور الشمس والنار،

جاء به الوحي، مع إعطاء العقل  التسليم ملا

 دوره احلقيقي:

"وال ينصرون مقالًة وجيعلونها من أصول دينهم، ومجل  ابن تيمية واصًفا أهَل السنة واجلماعة:-5

بل جيعلون ما ُبعث به  -صلى اهلل عليه وسلم  -كالمهم، إن مل تكن ثابتًة فيما جاء به الرسول 

 ]الكتاب واحلكمة، هو األصَل الذي يعتقدونه ويعتمدونه"من  -صلى اهلل عليه وسلم  -الرسوُل 

 اإلتباع وترك االبتداع يف الدين 

 اجلمع بني أطراف األدلة 
 

) إذا ُوجد ما 

يوهم التعارض 

بني النص 

الشرعي الثابت 

وبني العقل 

علينا أن ننقاد ف

 للنص الشرعي (

حللي العبارة 

 السابقة ..

 

http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/1001/6201/#_ftn20
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/1001/6201/#_ftn24
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 

 الدرس اخلامس ) منهج أهل السنة واجلمـاعة يفَ تَلقِّي العقيدة (          الوحدة/ األوىل          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل قالتطبي املعرفة

 

بيين منهج أهل السنة واجلماعة يف تلقي العقيدة 

 اإلسالمية .

عللي : نصوص الكتاب والسنة ال تتعارض مع 

 األدلة العقلية .

عللي : تفاسري الصحابة للنصوص الشرعية 

 حجة .

 عللي االبتداع يف الدين من أعظم أبواب الفرقة .

الفرقة  دللي على أن االبتداع يف الدين أعظم أبواب

. 

- 
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 الدرس السادس ) خصائص عقيدة أهل السنة واجلماعة (           الوحدة/ األوىل                     املشرتك.الربانمج:          1املادة:توحيد  

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

ت-1
عة

ما
جل
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سن
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ه

ة أ
يد
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س/اذكري خصائص منهج أهل السنة واجلماعة 

 يف مصادر العقيدة .

س/دللي على منهج أهل السنة واجلماعة يف رد 

 التنازع إىل الكتاب والسنة .

س/ال تعارض بني العقل والنقل مثلي مبثال على 

 ذلك .

خالل حادثة اإلفك س/من 

صحابة عل سالمة قلوب الوضفيها 

 وألسنتهم .

س/عددي ثالث من خصائص منهج أهل السنة 

 . يف متابعة النيب 

س/اربطي بني خصائص العقيدة واألمثلة التالية 

: 

 خصائص العقيدة .                             األمثلة-

 ال تعارض بني العقل والنقل .  -

 إتباع السنة ظاهرًا وباطنًا .-

 لني .إتباع سبيل السابقني األو

س/قال تعاىل : " َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن 

 " 104.............. " " آل عمران 

 : " أنا زعيم ببيت يف ربض .......... " قال 

استقرئي النصوص السابقة الستنتاج -

 خصائص منهج الصحابة فيما بينهم .

س/عللي عدم خوض أهل السنة واجلماعة يف 

 .أعراض الصحابة  

 س/ناقشي العبارة التالية :

) من خصائص أهل السنة واجلماعة أنهم يبدؤون 

 بالشرع ثم خيضعون العقل له ( .

- 
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 الدرس السابع )وسطية ألهل السنة يف باب االعتقاد( الوحدة/ األوىل                  املشرتك.الربانمج:          1املادة:توحيد                       

 اهلدف
 ياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقليةص

 االستدالل التطبيق املعرفة

ا-1
عة

ما
جل

وا
ة 

سن
ال

ل 
ه

ة أ
طي

س
 و

اج
نت

ست
 

 قارني بني وسطية اإلسالم واألديان األخرى .- ما املقصود بالوسطية .-

قارني بني موقف أهل السنة واجلماعة يف توحيد اهلل وصفاته -

 وبني موقف اليهود والنصارى  .

شكاًل توضيحيًا حيدد  صممي-

وسطية اإلسالم يف أمساء اهلل 

 وصفاته  .

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي:-

 معنى مغلولة :-1-
 الذين قتلوا األنبياء :-2
 امللحدين.–اجملوس   –النصارى.   –اليهود  .  -
 الذين غّلوا فيهم هم :-3
 امللحدين.–اجملوس   –النصارى.   –اليهود  .  -
 أنزلوا األنبياء منازهلم هم:الذين -4
 املسلمني.–البوذيني.   –النصارى.   –اليهود  .  -
 عللي أهل السنة واجلماعة ميثلون حقيقة اإلسالم علمًا و عماًل .-

أكملي الفراغ : أهل السنة واجلماعة ........... بني املعطلة الذين 
ات اخلالق ...... صفات اخلالق عزِّ وجلِّ وبني ........ الذين مثلوا صف

 سبحانه و تعاىل  .  

 قارني بني اإلسالم واألديان األخرى يف أنبياء اهلل ورسوله .-

 دللي بدليل عن مقاالت النصارى يف املسيح عليه السالم  .-

اربطي بني العبارات التالية وقائلها يف توحيد األمساء -

 والصفات

 

 قائلها العبارة

 مسلمني وصفوا الرب تعاىل بصفات النقص-2

 يهود وصفوا املخلوق بصفات اخلالق-3

 نصارى وصفوه بصفات الكمال-4

 جموس 
 

ردي بدليل من القرآن على من   -

 زعم أن املسيح عيسى ابن اهلل.

أعدي خمططًا توضيحيًا يبني -

وسطية أهل السنة يف األنبياء 

. 

 حللي العبارة التالية :-

) وسطية أهل السنة واجلماعة -

 بني فرق األمة (  .

 قارني بني وسطية اإلسالم واألديان األخرى .- ملقصود بالوسطية .ما ا

قارني بني موقف أهل السنة واجلماعة يف توحيد اهلل وصفاته 

 وبني موقف اليهود والنصارى  .

صممي شكاًل توضيحيًا حيدد -

وسطية اإلسالم يف أمساء اهلل 

 وصفاته  .
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 الدرس السابع )وسطية ألهل السنة يف باب االعتقاد( الوحدة/ األوىل                  املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد   

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

ع:
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ت
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 صفي املصطلح املناسب للمفاهيم التالية :

 ين اليت تطلق على .............. أمساء الد-

.............. ما يرتتب على هذه األمساء واألوصاف من الثواب -

 والصفات . 

 
صميمي خمططًا يبني عقيدة -

الِفَرق يف أمساء اهلل تعاىل 

 وصفاته .

أعدي جدول تبدين فيه حكم مرتكب الكبرية عند اخلوارج - 

ن وأهل السنة وما يرتتب عليه م -واملرجئة   –املعتزلة  –

 ثواب وعقاب . 

 دللي على موقف أهل السنة واجلماعة يف مرتكب الكبرية .

ردي على املشبهة واملعطلة -

 بدليل نقلي .
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 

 

 الدرس الثامن )  أسباب االحنراف من العقيدة و وسائل الوقاية ( الوحدة/ األوىل                املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 اهلدف
 غة أسئلة وفق مستويات املهارات العقليةصيا

 االستدالل التطبيق املعرفة

دة
قي

لع
ن ا

ع
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را
حن
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ب ا

با
س

ف أ
ني

ص
ت

 

 أكملي الفراغ :-

 أسباب االحنراف عن العقيدة ........ ، وأسباب ...... .

 خلصي أسباب االحنراف عن العقيدة الداخلية .-

 صنفي ما يلي حسب اجلدول :  -

 ترمجة كتب - 

 لدين من غري مصادره .تلقي ا -

 

 أسباب داخلية  أسباب خارجية 

     

     

     

    

 

 أوجدي العالقة بني الغلوِّ واإلفراط واالحنراف عن العقيدة .-

) التخلص من آثار اهلوى -

واجلهل يقي العقيدة من 

 االحنراف ( .

 حللي العبارة السابقة .

 قال تعاىل : " َأَفَرَأْيَت َمِن ِاتََّخَذ-

 " 23ِإَلَهُه َهَواُه ....... " " اجلاثية 

: " إن اهلل ال يقبض العلم  قال 

 انتزاعًا ...... " 

استنتجي أسباب االحنراف الواردة 

 يف النصوص السابقة .
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 

 

 معنى البدعة وأنواعها ( الدرس التاسع )الوحدة/ األوىل                                 املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

 
ها 

ع
وا

أن
و 

ة 
ع

بد
ال

ى 
عن

 م
اج

نت
ست

ا
 

 صفي املصطلح املناسب للمفاهيم التالية :-

 ا).........(لشيء املخرتع ال على مثال سابق -

 .).......(كل حمدثة يف الدين من زيادة ونقص -

 صنفي البدع حسب ورودها .-

 

 البدع العملية  البدع االعتقادية

  

 

 مثلي على البدع التالية :-

 بدع اعتقاديه يف أصل العبادة .-1

 بدعة يف صفة أداء العبــــــــــــادة . -2

صممي خمططًا يوضح أنواع -

 البدع العملية ومثال لكل نوع .

 . عللي ال توجد بدعة حسنة فكل البدع مذمومة --
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 

 

 الدرس العاشر  ) منهج أهل السنة واجلماعة جتاه البدع (الوحدة/ األوىل                         املشرتك.الربانمج:          1املادة:توحيد    

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

جتا
ة 

ع
ما

جل
وا

ة 
سن

ال
ل 

ه
ج أ

نه
 م

اج
نت

ست
ا

ه 

دع
لب

ا
 

 أكملي :-

 أنواع البدع بدعة ........... و بدعة ........... .

)املوقف من البدع خيتلف  اشرحي منهج أهل السنة واجلماعة جتاه البدع واملبتدعة .-

 باختالف البدعة واملبتدع ( 

 حللي العبارة السابقة .

 خلصي جهود السلف جتاه البدع واملبتدعة .-

 عللي :-

 املعصية .البدعة أشد من -

 اختاري أدق العبارات :-

 إظهار السنة والدفاع عنها ..-

 أمحد بن حنبل  ،     ابن عثيمني     ،     ابن باز   .

 تأليف الكتب والرد على شبهات املبتدعة ..-

 اجلبيالن       ،         العريفي       ،     ابن تيمية .    

 مناظرة أهل البدع  ..-

 ابن عباس      ،     الدوادمي  .       الشافعي         ،   

وضحي التقنية احلديثة يف -

 مكافحة البدع .
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 تعريف التوحيد وأقسامه (.الدرس األول )              الوحدة / الثانية          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد            

 اهلدف
 العقلية صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات

 االستدالل التطبيق املعرفة
أن تستنتج 

معنى 

التوحيد 

 وأقسامه 

 عريف التوحيد .-

 عللي : االحنراف اإلنسان عن الفطرة السليمة -
 

 دللي على أن األصل يف البشرية التوحيد .-

 مثلي على أول شرك حدث يف البشرية .-

 صنفي اآليات التالية على حسب أنواع التوحيد .-

الرمحن الرحيم ، مالك يوم -2رب العاملني ..   احلمد هلل -1

 إياك نعبد وإياك نستعني-3الدين . 

 منزلة التوحيد( . الدرس الثاين)                  الوحدة / الثانية          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل يقالتطب املعرفة

أن تتعرف 

الطالبة على 

 منزلة التوحيد

 عللي : التوحيد سببًا للتمكني يف األرض .-

للتوحيد منزلة رفيعة ومكانة عظيمة .. عدديها -

. 

بيين  منزلة التوحيد من خالل قوله تعاىل : " ِإنَّ -

 اهلَل اَل َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه ..... "

 نوح . صفي كيفية وقوع الشرك يف قوم-

 دللي : التوحيد أهم الفرائض و آكد األركان .-

ميزي بني نتيجة التوحيد والشرك من خالل -

 األدلة التالية :

 " َوَلَقْد َبَعْثَنا يِف ُكلِِّ ُأمٍَّة َرُسواًل ...... "-1

 " ِإنَّ اهلَل اَل َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه ........ "-2

 انقدي العبارة التالية : -

 ين آدم الشرك باهلل ." األصل يف ب

 حددي منزلة التوحيد من خالل األدلة التالية :-

 " َوَلَقْد َبَعْثَنا يِف ُكلِِّ ُأمٍَّة َرُسواًل ...... "-1

 . 47حديث معاذ بن جبل ص -2

 .   48" وعد اهلل الذين آمنوا ..... " ص -3

أن ترد الطالبة 

على منكري 

 وجود اهلل تعاىل 

  تعاىل ضعي مسمِّى ملن أنكر وجود اهلل-

 عددي طرق الرد على منكري وجود اهلل.-

 أكملي : -

 حددي النتيجة الطبيعية للمثال التالي -

" اإلنسان ) عاقل ، مسيع ، بصري ( فيما الطبيعة 

 ليست كذلك" .
 

ردي على من زعم أن الكون وجد على سبيل املصادفة -

 وليس له خالق .

 قال تعاىل : " ُصْنَع اهلِل الذِِّي َأْتَقَن ُكلَّ َشْيٍء ....."-
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 استنبطي وجه الداللة من اآلية .. املعجزة اليت جيريها اهلل على يد ............ 

 معنى توحيد الربوبية .الدرس الثالث                  الوحدة / الثانية          املشرتك.الربانمج:          1املادة:توحيد  

 اهلدف
 لعقليةصياغة أسئلة وفق مستويات املهارات ا

 االستدالل التطبيق املعرفة

أن تتعرف 

على معنى 

توحيد 

 الربوبية 

 بيين موقف الكفار من توحيد الربوبية .-

 عددي النتائج املرتتبة على إنكار توحيد الربوبية .-

 مثلي ملنكري توحيد الربوبية .-

 دللي: على توحيد الربوبية .) من القرآن (-

ٍء ...."  " ًوًما ِمْن َدابٍَّة " ِإنَّ اهلَل َخاِلُق ُكلِِّ َشْي-

 ِإالَّ َعَلى اهلِل ِرْزُقَها .... "

 برهين عقليًا على توحيد الربوبية  .-

 من أدلة وجود اهلل تعاىل . الدرس الرابع                   الوحدة / الثانيةالربانمج: .املشرتك                     1املادة:توحيد  

 اهلدف
 ت املهارات العقليةصياغة أسئلة وفق مستويا

 االستدالل التطبيق املعرفة

أن تعدد 

الطالبة أدلة 

 وجود اهلل

 عللي : املعجزات برهان قاطع على وجود اهلل تعاىل .-

بيين وجه االستدالل بقوله تعاىل :" َأْم ُخِلُقوا ِمْن -

 َغْيِر َشْيٍء َأْم ُهُم اخَلاِلُقون "

 .مثلي إلجابة اهلل تعاىل لدعاء من دعاه -

مثلي للمعجزات احلسية اليت جتري على يد -

 األنبياء .

استدلي بالسنة على أن اإلقرار بوجود اهلل -

 تعاىل أمر فطري .

قال تعاىل " َأمَّْن ُيِجيُب امُلْضَطرِّ ِإَذا َدَعاُه 

 َوَيْكِشُف السُّوَء ....... " 

من خالل النص استنبطي إقرار العبد بوجود 

 اهلل . 
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 الرد على منكري وجود اهلل تعاىل . الدرس اخلامس                  الوحدة / الثانيةالربانمج: .املشرتك                     1  املادة:توحيد

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

أن ترد 

الطالبة على 

منكري 

وجود اهلل 

 تعاىل 

 جود اهلل تعاىل .ضعي مسمِّى ملن أنكر و-

 عددي طرق الرد على منكري وجود اهلل.-

 أكملي : -

 املعجزة اليت جيريها اهلل على يد ............ 

 حددي النتيجة الطبيعية للمثال التالي :-

" اإلنسان ) عاقل ، مسيع ، بصري ( فيما الطبيعة 

 ليست كذلك" .
 

ردي على من زعم أن الكون وجد على سبيل -

 له خالق .املصادفة وليس 

قال تعاىل : " ُصْنَع اهلِل الذِِّي َأْتَقَن ُكلَّ َشْيٍء -

"..... 

 استنبطي وجه الداللة من اآلية ..

 

 )مفهوم توحيد األلوهية وأهميته(الدرس األول          الوحدة / الثالثة          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 اهلدف
 املهارات العقلية صياغة أسئلة وفق مستويات

 االستدالل التطبيق املعرفة

أن تستنتج 

الطالبة 

مفهوم 

توحيد 

 األلوهية 

 عللي تسمية توحيد األلوهية بتوحيد العبادة .-

 عريف توحيد األلوهية .-

 بيين آثار اإلميان بتوحيد األلوهية .-

 عددي سبل حتقيق احملبة اليت حتصل بآداء العبادات -

 اإلله هو املعبود . دللي من السنة على أن-

 مثلي ألنواع العبادة اليت ال تصرف إال هلل تعاىل .-

 دللي على توحيد األلوهية . -

 صنفي األمثلة التالية حسب أنواع التوحيد .-

النذر     ،     الرجاء    ،    اخللق     ،      

 الرمحة   .

أوجدي العالقة بني توحيد الربوبية وتوحيد -

 األلوهية .

قة بني توحيد األلوهية وحتقيق فسري العال-

 السرور والسعادة لإلنسان .
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 الثاني أهمية توحيد األلوهية الدرس          الوحدة / الثالثة          املشرتك.الربانمج:          1املادة:توحيد                   

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 اللاالستد التطبيق املعرفة

أن تتعرف 

الطالبة على 

أهمية 

توحيد 

 األلوهية

 فسري مفهوم قوله تعاىل : " َفَصلِِّ ِلَربَِِّك َواْنَحْر " .-

 بيين الغاية من بعث الرسل وإنزال الكتب .  -

 اذكري فضائل توحيد األلوهية وآثاره احلميدة .-

قارني بني من حقق توحيد األلوهية ومن فرط -

 يف حقه .

يد األلوهية ومن فرط يف مثلي ملن حقق توح-

 حقه .

من  دللي على أن أسعد الناس بشفاعة النيب -

 حقق توحيد األلوهية .

من خالل األدلة التالية استنبطي أهمية -

 توحيد األلوهية :

 . 65" اذا أخذ ربك من بين آدم ... " ص -1

 )حق اهلل على العباد ......  .-2

 استنبطي أهمية توحيد األلوهية .-

مية امليثاق املأخوذ على كل الناس فسري أه-

. 

 

 األدلة على إثبات توحيد األلوهية  (الثالث  ) الدرس          الوحدة / الثالثة          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

أن تتعرف 

دلة على األ

على إثبات 

توحيد 

 األلوهية  

 اذكري دلياًل على إثبات توحيد األلوهية.-
 

قارني بني عبدين األول ميلكه شركاء واآلخر -

 ميلكه سيد واحد .

 ميزي بني حال املوحد واملشرك .-

من خالل اآلية :"َيا َأيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم -

 الذِِّي َخَلَقُكْم". 

د الربوبية بتوحيد استنتجي عالقة توحي

 األلوهية .
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 شروط ) ال اله إال اهلل ( اخلامس ) –الدرس الرابع              الوحدة / الثالثة          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

أن تعدد 

الطالبة 

  شروط

) ال اله إال 

 اهلل (

 فسري معنى ) ال اله إال اهلل ( .-

 عددي شروط ) ال اله إال اهلل ( .-

 بيين أثر نقص أحد شروط الشهادة .-

 تتضمن ) ال اله إال اهلل ( تضاد وإثباتًا وضحي ذلك .-

حددي جزاء من قال ) ال اله إال اهلل(  خملصًا   -

 من قلبه .

 اختاري اإلجابة الصحيحة :-

 ئص شروط ) ال اله إال اهلل ( من خصا-1

 ) شروط ثابتة ، متغرية ،( .

قائل العبارة : ) أليس ال اله إال اهلل مفتاح -2

 اجلنة ( هو :

 -أمحد بن حنبل -ابن تيمية  -) وهب بن منبِّه 

 الشافعي( . 

 من خالل األدلة التالية :-

" من مات وهو يعلم أن ال اله إال اهلل دخل -1

 اجلنة " 

د أن ال اله إال اهلل .... " ما من أحد يشه-2

 . 77ص

 استنتجي شروط ال إله إال اهلل.

من خالل قوله تعاىل :" فمن يكفر بالطاغوت -

"..... 

 حددي أركان ) ال اله إال اهلل ( .
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 

 ) تعريف العبادة ومنزلتها( لدرس السادسا          الوحدة / الثالثة           املشرتك.الربانمج:          1املادة:توحيد                           

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

استنتاج  

معنى 

 العبادة 

 عريف العبادة .-

 عللي : الغاية من خلق اخللق.-

مثلي لبعض العبادات الظاهرة والعبادات -

 الباطنة .

 لعبادات الباطنة .قارني بني العبادات الظاهرة وا-

 حددي منزلة العبادة هلل تعاىل .-

 حددي أثر العبادة على القلب .-

 

 )من أنواع العبادة( 9-8 -7 الدرس         الوحدة / الثالثة          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 ستداللاال التطبيق املعرفة

التعرف  

على أنواع 

 من العبادة 

 فسري معنى احلديث :" أن حيب املرء ال حيبه إال هلل " .-

 عللي:اعتبار الدعاء من أهم العبادات وأعظمها .-

 عريف التوسل .-

مثلي ألعمال اخلري اليت يدخل فيها الدعاء -

 كالصالة  ؟ ) ثالث فقط (

 قارني بني التوسل البدعي والتوسل الشرعي .-

 ثلي ألنواع التوسل البدعي .م-

 من خالل الدليل " َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي ."-

 استنبطي األثر الرتبوي لآلية الكرمية .

 حددي العالقة بني اخلوف والرجاء .-

 حددي منزلة الصالة يف حياة املسلم .-
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 الدرس العاشر)مشولية العبادة(          دة / الثالثةالوح          املشرتك.الربانمج:          1املادة:توحيد                 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

التعرف    

على مشولية 

 العبادة

 عددي املفاهيم اخلاطئة للعبادة .-

 وضحي كيفية حتويل العادات إىل عبادات .-

 حددي عالقة الدين بشؤون احلياة .- يف األعمال .دللي من السنة على أهمية النيِّة -

 ردي على بدع العبادات بالدليل الشرعي.-

حددي الواجب علينا جتاه شروط ) ال اله إال -

 اهلل ( .

 احلادي عشر: قواعد يف العبادة الدرس         الوحدة / الثالثة          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 اهلدف
 أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية صياغة

 االستدالل التطبيق املعرفة

التعرف 

الطالبة على 

قواعد 

 العبادات 

 عددي شروط قبول العبادة .-

 بيين آثار االستكبار عن عبادة اهلل تعاىل .-

 جتمع العبادة أمرين كمال احلب وكمال الذلِّ -

 .. فسري مفهوم العبارة .. 

 احلب وكمال الذلِّ يف الصالة .بيين كيفية حتقق كمال -

 عددي ركائز العبودية الصحيحة .-

 بيين نتائج افتقار العبد هلل تعاىل .-

مثلي للعبادات -

 القلبية .

مثلي ألعظم اخللق -

 عبودية هلل تعاىل .

دللي من السنة على -

أن األصل يف 

العبادة عبودية 

 القلب هلل تعاىل .

بادة الصحيحة  " َفَمْن َكاَن استنبطي من اآلية التالية شرطي قبول الع-

 . 99َيْرُجو ِلَقاَء َربِِِّه ... " ص

 : استنبطي من اآليات وصف النيب   -

 " ُسْبَحاَن الذِِّي َأْسَرى ِبَعْبِدِه ..... "-1

 "ُسْبَحاَن الذِّي َأْنَزَل َعَلى َعْبِدِه الِكَتاَب َوَلْم َيجََْعْل َلُه ِعَوَجًا "-2

 ية هلل تعاىل ... . أسعد اخللق أعظمهم عبود-

 من خالل العبارة استنتجي قاعدة من قواعد العبادة .

من خالل الدليل : " أال وأن يف اجلسد مضغة ....... "استنتجي األصل -

 يف العبادة .
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 األول:  مقدمة ومدخل الدرس          الوحدة / الرابعة          املشرتك.الربانمج:          1املادة:توحيد                                           

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

استنتاج 

معنى 

توحيد 

األمساء 

 والصفات

 : بيين منهج أهل السنة واجلماعة يف األمساء والصفات .1س

 : عريف توحيد األمساء والصفات .2س

بة للقرآن الكريم قراءة تدبر : عللي : كانت قراءة الصحا3س

. 

 . : كيف كان تلقي الصحابة لسنة النيب 4س

س : قال تعاىل :" ليس كمثله شيء وهو السميع 

 البصري"

استنبطي منهج أهل السنة واجلماعة يف األمساء 

 والصفات .

س: ما وجه الداللة من قول ابن عمر  رضي 

 اهلل عنهما :   

حتى نعلم ما  " كنا ال نتجاوز عشر آيات     

 بهنِّ " . 

التفريق بني 

االسم 

 والصفة

س: صنفي األلفاظ التالية إىل أمساء وصفات هلل  س: عللي األمساء مشتقة من الصفات .

 تعاىل :

 )  العلم  ،  السمع  ،  البصر  ،  اليد  ( .  

 س: مثلي ألمساء اهلل تعاىل وصفاته .

 س: فرقي بني االسم والصفة يف حق اهلل تعاىل

. 

 س: ناقشي العبارة التالية :

 ) كل اسم صفة وليس كل صفة اسم ( .
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 

 الثاني :معتقد أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهلل تعاىل وصفاته الدرس         الوحدة / الرابعة          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 

 اهلدف
 قليةصياغة أسئلة وفق مستويات املهارات الع

 االستدالل التطبيق املعرفة

التعريف 

مبنهج أهل 

السنة 

 واجلماعة 

س: اذكري معتقد أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهلل 

 وصفاته .

س: عددي أركان اإلميان بأمساء اهلل تعاىل عند أهل السنة 

 واجلماعة .

س: اإلميان بأمساء اهلل تعاىل عند أهل السنة واجلماعة 

 ..... و .......  .يتضمن ..... و 

 س: عللي أمساء اهلل كلها حسنى بالغة يف احلسن غايته .

 س: وضحي معنى أن اإلميان بأمساء اهلل أعالم وأوصاف .

س: أكملى :  أمساء اهلل أعالم وأوصاف فهي أعالم باعتبار 

 داللتها على ... وهي أوصاف باعتبار .. .....

 ن نفسه .س: مثلي لثالث صفات نفاها اهلل تعاىل ع

 على أن اهلل تعاىل منزه عن مماثلة املخلوقني .-1س: استدلي : 

 أمساء اهلل تعاىل كلها حسنى .-2

 س: مثلي لثالث أمساء هلل تعاىل متعدية وغري متعدية .

 س:  صنفي أمساء اهلل تعاىل املتعدية وغري متعدية .

 س: استنبطي من اآلية وفق اجلدول اآلتي :

 

س: اشتقي من األمساء التالية الصفات ثم بيين آثارها يف 

 سلوكك .

 األثر على سلوكك الصفة االسم

   السميع

   البصري
 

 األثر املرتتب عليها الصفة االسم اآلية

ومن رمحته جعل " 

 لكم الليل والنهار .. "

   

 س: ناقشي العبارة :

) اإلميان بأن أمساء اهلل أعالم 

 وأوصاف (.

 تعاىل س: فرقي بني أمساء اهلل

 املتعدي والغري متعدي .

س: فرقي بني كون أمساء اهلل 

 تعاىل أعالم وأوصاف . 
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 الثاني :معتقد أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهلل تعاىل وصفاته الدرس         الوحدة / الرابعة          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

 

س: على ضوء دراستك لألمساء والصفات أجييب عما يلي : ) 

 أن األمساء والصفات توقيفية (  .

 س: ما املراد بالتعطيل يف أمساء اهلل وصفاته .

س: من صور اإلحلاد يف أمساء اهلل وصفاته التعطيل ، ما 

 صود بالتعطيل .املق

س: اعقدي مقارنة بني أهل السنة واجلماعة يف 

إثبات األمساء والصفات وبني أهل التعطيل مع 

 املثال .

س: اعقدي مقارنة بني أهل السنة واجلماعة و 

 أهل التعطيل يف صفة " اليدين " هلل تعاىل .

س: استنبطي الصفات الثابتة هلل عز وجلِّ من 

 النصوص التالية :

 َيا ِإْبِليُس َما َمَنَعَك َأْنَ تْسُجَد ..." " َقاَل-1

 " الرَّْحَمُن َعَلى الَعْرِش اْسَتَوى " -2

 الثالث: قواعد يف أمساء اهلل تعاىل وصفاته. الدرس         الوحدة / الرابعة          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 اهلدف
 ليةصياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العق

 االستدالل التطبيق املعرفة

االستدالل 

على وصف 

أمساء اهلل 

وصفاته 

باحلسن 

 والكمال

س: أمساء اهلل وصفاته بالغة يف احلسن غايته  وذلك من 

 وجهني . اذكريهما أو وضحيهما .

س: " َوهلِل اأَلْسَماُء احُلْسَنى " من اآلية الكرمية فصلي 

 فاته .الوجهني األساسية يف أمساء اهلل وص

 س: عللي جبلت النفوس السليمة حبب اهلل تعاىل .

 س: أثبيت بالدليل العقلي صفة الكمال هلل عزِّ وجلِّ .

  

 
 س: استدلي على وصف أمساء اهلل باحلسنى .

س: استدلي على حتريم نسبة النقص يف 

 أمساء اهلل عزِّ وجلِّ وصفاته .
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 اآلثار السلوكية املرتتبة على اإلميان بأمساء اهلل تعاىل وصفاته  5-4 الدرس         الوحدة / الرابعة          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

   
   

ته
فا

ص
 و

هلل
ء ا

مسا
ى أ

عل
ة 

تب
رت

امل
ة 

كي
لو

س
ال

ار 
آلث

د ا
دا

تع
 

والصفات آثار كثرية على قلب العبد و س: للتعبد باألمساء 

 عمله .عدديها .

 : " إن هلل تسعه وتسعني امسًا "  س: قال 

فما معنى اإلحصاء مع التوضيح  ، أو ما املقصود مبن أحصاها 

 دخل اجلنة .

 س: ما آثار التعبد بأمساء اهلل وصفاته على قلب العبد وعمله .

 ىل وصفاته .س: ما هي فوائد اإلميان بأمساء اهلل تعا

س: كيف حتققني  العبودية هلل تعاىل يف اإلميان باسم اهلل تعاىل 

 " السميع "  

 س: بيين معاني األمساء التالية : ) السميع ، البصري ( .

س: بيين معنى األمساء التالية يف حق اهلل تعاىل : ) السميع ، 

 البصري ( .

ا اقرتن اسم س: )مسيع ، عليم( )مسيع ، قريب( على ماذا يدل إذ

 السميع بغريه من األمساء .

 س: ما آثار اإلميان بأمساء اهلل وصفاته . 

: " أن تعبد اهلل  س: استخرجي الفائدة من حديث جربيل 

 كأنك تراه "

س: استنبطي اآلثار املرتتبة من إمياننا 

 بأمساء اهلل  :

 اآلثار  اء اهلل تعاىلأمس

  الغفور

  الرحيم

س: مثلي على اسم من أمساء اهلل 

 تعاىل مقرونًا بغريه يدل على اإلحاطة .

س: ما وجه الداللة من قوله تعاىل : " ُسْبَحاَن الذِِّي 

 َأْسَرى ِبَعْبِدِه ....." .

س: يعمد بعض الناس إىل تعليق لوحة فيها حديث 

 تسعني امسًا ""إن هلل تسعه و الرسول 

 ثم يسرد تسعه وتسعني امسًا من أمساء اهلل ..

 ناقشي العبارة ..

س: وصف اهلل نبيه بالعبودية املتضمنة التذلل هلل 

 وتعظيمه استدلي على ذلك .

س: ناقشي أثر اإلميان باألمساء والصفات على دعاء 

 العبد لربه .

س: ضعي خطوات عملية لتتجنب املسلمة معصية 

 من خالل إميانها باسم ) البصري ( .  اهلل تعاىل

س: استدلي بآية من القرآن ورد فيها اسم ) السميع ( 

. 

س: اثبيت بدليل من القرآن أن اهلل أثبت لنفسه صفة 

 البصر .



 
 

العام الدراسي                (الربنامج املشرتك 1ملقرر التوحيد األهداف التعليمية وبناء جداول املواصفات صياغة )ورشة                                                            

 هـ1431/1432

22 
 

 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 األول:  الكفر وأقسامه الدرس        الوحدة / اخلامسة          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 اهلدف
 غة أسئلة وفق مستويات املهارات العقليةصيا

 االستدالل التطبيق املعرفة
التعرف -1

على معنى 

الكفر 

 وأقسامه

 عددي شروط التكفري .- 

عللي : دعوة و مناصحة من  -

 وقع يف االحنراف عن العقيدة .

 عريف الكفر األصغر . -

عللي : يتعني على املسلم تعلم  -

 ما ينايف التوحيد . 

 مقارنة بني الكفر األكرب واألصغر  : اعقدي -
 

 الكفر األصغر الكفر األكرب

 عالقته بالتوحيد
  

 العقاب
  

 العمل 
  

 الدم واملال
  

 احملبة والعداوة 
  

اعقدي مقارنة بني الكفر األكرب واألصغر من حيث التعريف  -

 الشرعي .

 مثلي للكفر األصغر: -

 ما يلي حسب اجلدول:صنفي  -

كفر الشك ، , احللف بغري اهللتكذيب ، ) كفر ال 

 كفر النفاق ، قتال املسلم ( .كفر النعمة, 

 الكفر األكرب                                               الكفر األصغر

 

 وضحي من أي أقسام الكفر األكرب األمثلة التالية:  -
 . كفر عبد هللا بن أيب بن سلول-ب    كفر إبليس -أ

 . نكفر فرعو -ج
 

ضعي خطوات عملية تساعد يف نشر التوحيد والتحذير مما  -

 ينافيه ويناقضه .

 : "سباب املسلم فسوق وقتاله كفر" عالم يدل قوله  -

 استخرجي من األدلة التالية أنواع الكفر األكرب : -

عاااااااااااىل - انننننننننم    ُنننننننننَ َ  َ َِننننننننن    ا  َ ننننننننن      } :" " .قااااااااااال ت َل ى  َ      َوَمنننننننننُم َِمََُِّننننننننن َ َ     ا     َ َ ُ َ  ل   ا    ُ   َ  ُ  َ  َ}  
  .[68لعنكبوت/ا]

ِا إ ُأِ نن َ  َِمَ   } :قولههت اعهه ل - َْآللو ُ إ  ََ َ َونن ََ ْلآللو ُ ف َ  َ  َ َوإ ُذ قنلُِنَننل ل ُِاَلئَك َةننس   ُدنن َ  ل  ُ    ا   ُ      َ  َ  َ  َ ُ  ل ل  ُ        َ    َ  َ َ   ُ    لُ َ     ُ 
َ   َو ُدَتُةََبَ وََ لَن م َم  ُلَةل  ر يمَ         َ  ُ   َ     َ   َ  َ ََ  ُ  َ ُ  .[34البقرة/]  {َ  

ن   قَنلَ  مَن  } :قولت اعه ل  - نناتَن ل َوولنَظ ََّنلل ِّ لَ نَنُهو  ََ  ََ َ  َ   َوَََخن   َ      ُ َ   َ  ِّ    َ   َ َ   اَ  ل َ  ل   َ  َ  َ َ      ل َِمَّلنم  َِمن ََِ  نآَل َون     َ    َ   َ  ل   َ    َ   
َهل ملنَقَِِ نل *  ننُ آَلنا َخُْي   مَ   َ َ    ل َ َ       ِمََأآل   * َوَمل َِمَّلم   لوالَ َس قَلك اَلس  َولَئ م ر َ َت  إ ََل َرّبَ  أَل ُ   َ     ُ  َ َ  ا     َ   َ  َ َ                َ َ    َ     َ  َ َ َ   َ  ل      ا   َ       ََ 

  .[38-35الكهف/]  {

َ   َو لا  يَم َ َهرلو  َ الال ِملن  رلو  ملُعر ضلظنَ  } :قولُت اع ل - ُ    ل  َ  ا   ل    ل    ل َ  ل     َ  َ قولت  .[3األحق ف/]  {َ   ا   

َُ ِ يَنُهَقهلنننظنَ  } :اعههه ل  َُ  َنهلننن ُلا َ َهنننرلو  َ  لِ نننَِب َ َِننن  قنلِلنننظق   َُ اَمنلنننظ   مالننن َ   َذل نننَِب َّنَ  َ  ل   ُ َ     ُ َ َ     ل ل    ُ    َ ل   َ َ  ل   َ  ل    َ ُ   َ  ل    لا  َ   َ  ال    َ}  
  .[3المن فقين/]
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 :  الشرك وأقسامثانيال الدرس        الوحدة / اخلامسة          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 اهلدف
 أسئلة وفق مستويات املهارات العقليةصياغة 

 االستدالل التطبيق املعرفة

التعريف على -1

معنى الشرك 

 وأقسامه 

 عريف الشرك األكرب . -

 ضعي املصطلح املناسب : -

أن جيعل العبد هلل شريكًا يف ربوبيته وأمسائه وصفاته ) 

. ) .............. 

 حددي خطورة الشرك .-

ره اهلل للعبد إذا مات عليه ومل ما هو الذنب الذي ال يغف-

 يتب مع االستشهاد بدليل .

يعاني بعض املصلني من الوسوسة يف الصالة خوفًا من -

الل بالصالة ، فكيف جنمع بني إقامة خالرياء متعمد اإل

 الصالة على الوجه املطلوب وجتنب الرياء .

 أوردي مثالني يف الشرك األكرب يف ربوبية اهلل . -

 . األولوهيةالشرك األكرب يف  أوردي مثال يف -

اعقدي مقارنة بني الشرك األكرب واألصغر من  -

 مثال .  –اصطالحًا –حيث التعريف 

 قارني بني الشرك األكرب واألصغر فيما يلي :-

 الدم واملال - العمل– العقاب-عالقته بالتوحيد) 

 ( . احملبة والعداوة

ما وجه الداللة من قوله تعاىل : " ُقْل  -

َلُم َمْن يِف السََّماَواِت َواأَلْرِض اَل َيْع

 الَغْيَب ِإالَّ اهلل " 
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 :  النفاق وأقسامهثالثال الدرس        الوحدة / اخلامسة          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

لتعريف ا-1

على النفاق 

 وأقسامه

 عريف النفاق اصطالحًا .-

 اذكري أقسام النفاق .-

كيف تتعاملني مع من فيه صفات النفاق األكرب -

يف تعامالته مع أمثال  مسرتشدة بهدي النيب 

 هؤالء .

 مسي املفهوم التالي :-

 ) أن يظهر اإلميان ويبطن الكفر ( .

 وضحي طرق االبتعاد عن النفاق األكرب .  -
 

 مثلي لكل مما يأتي مبثالني :-

 النفاق األصغر -2النفاق األكرب       -1

قارني بني النفاق األكرب والنفاق األصغر من حيث  

 (.الدم واملال- العمل – العقاب-عالقته بالتوحيد

 حددي نوع النفاق من األدلة التالية :

 " َذِلَك ِبَأنَُّهْم َرُضوا َما َأْنَزَل اهلل ........ " .-

 " آية املنافق ثالث إذا حدِّث كذب ............ ".
 

 أوجدي العالقة بني الكفر والشرك والنفاق .-

 ما وجه الداللة من -

قوله تعاىل : " َذِلَك ِبَأنَُّهْم َكِرُهوا َما َأْنَزَل -

 اهلُل َفَأْحَبَط َأْعَماَلُهْم " .

 " آية املنافق ثالث إذا حدِّث كذب ...".قال -

 الرابع:  دعاء غري اهلل تتعاىل الدرس        الوحدة / اخلامسة          املشرتك.الربانمج:           1 املادة:توحيد

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

استنتاج -1

حكم دعاء 

غري اهلل 

 تعاىل 

 حددي حكم ما يأتي مع الدليل :-

 يف أمور ال يقدر عليها إال اهلل .من دعا غري اهلل -

 مباذا مسِّى اهلل دعاء غريه ؟ مع الدليل .-

جيمع الدعاء عددًا من العبادات ؟ اذكري أربعة منها -

 . مع التوضيح .

 ما هو أثر دعاء غري اهلل على اإلميان .    -
 

 مثلي بأربعة أمثلة لدعاء غري اهلل .-

ع يف دعاء غري وقاكتيب رسالة إىل من -

عاىل . موضحة فيها حكم العمل اهلل ت

 وسبل االبتعاد عنه .

لياًل ذ جهنمتوعد اهلل من ترك الدعاء استكبارًا بدخوله -

 ي على ذلك .لصغريًا . اسند

اشرحي عبارة ) دعاء اهلل وحده إميان و توحيد ودعاء غريه -

 كفر وشرك ، مع التمثيل بأمثلة من الواقع املعاصر .

 "إذا سألك فاسأل اهلل ...... " .   : ما وجه الداللة من قوله -
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 

 اخلامس:  السحر وما يلحق الدرس        الوحدة / اخلامسة          املشرتك.الربانمج:           1 املادة:توحيد

 

 

 

 

 

 

 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

 السحر

 عددي أسباب انتشار السحر يف بالد املسلمني  .-

 ال ختلو من الشرك يف    –العرافة  –الكهانة -

 ، وضحي ذلك . األولوهيةالربوبية ويف   

 حر يف الكفر ؟كيف يقع السا-

 ما هي عقوبة من قرأ األبراج من باب التسلية ؟-

حددي عقوبة الساحر يف الدنيا من خالل النص التالي " حد -

 الساحر ضربه بالسيف "

 فرقي بني كل من :-

 )    السحر     ،     والكهانة   ،      والتنجيم    ( 

 اختاري عقد ورقى وكالم يتعلم به :-

 (,التنجيمالكهانة   ،      العرافة     )    السحر     ،    

 ر من حيث احلكم والعقوبة .سحفرقي بني أنواع ال-

- -أوجدي عالقة السحر بالتوحيد -

ناقشي أسباب الوقاية من السحر 

 ها .طبيقوكيفية ت

تعرض بعض وسائل اإلعالم برامج  -

السحر أو األلعاب السحرية ، فما  

 جتاه هذه الربامج .
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 

 

 :  االستهزاء بالدينالسادس  الدرس        الوحدة / اخلامسة          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 

 

 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

 

استنتاج حكم -1

 االستهزاء بالدين 

 من القرآن الكريم .بيين حكم االستهزاء بالدين مع االستشهاد بدليل -

 وضحي سبب نزول " ُقْل َأِباهلِل َوآَياِتِه ُكْنُتْم َتْسَتْهِزُئون .... " .-

 بيين حكم االستهزاء بالدين هازاًل .-

ما وجه االستدالل من قوله تعاىل :"اَل َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد -

 ِإمَياِنُكْم.." .

 .   ات املفروضة دما حكم االستهزاء بالعبا-

استدلي بدليل على أن االستهزاء والسخرية - مثلي لصور االستهزاء بالدين .-

 سبب دخول النار .

وجهي نصيحة أو رسالة ملن يستهزئ حبجاب -

 املرأة املسلمة مثبتة خطورة هذا العمل . 
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 السابع:  احلكم بغري ما أنزل اهلل تعاىل. الدرس        الوحدة / اخلامسة          املشرتك.الربانمج:          1املادة:توحيد                         

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

ى التعرف عل-1

معنى احلكم بغري 

ما أنزل اهلل تعاىل 

 وأثره يف التوحيد

  

ما حكم من ادِّعى اإلميان وحتاكم إىل غري الكتاب -

 والسنة مع الدليل .

 حتكيم شريعة اهلل تعاىل .  وضحي آثار االمتناع عن-

 حتدثي عن خطورة احلكم بغري ما أنزل اهلل .-

مثلي لصور احلكم بغري ما أنزل -

  .اهلل يكون كفر أكرب

مثلي للحكم بغري ما أنزل اهلل -

 تعاىل كفر أصغر .
 

 استدلي أن احلكم مبا أنزل اهلل من صفات املؤمنني .-

 استدلي أن احلكم بغري ما أنزل اهلل من صفات املنافقني .-

 استدلي على أن التشريع من خصائص اهلل تعاىل .-

 ردي على من فضِّل حكم القانون الوضعي على حكم اهلل. -

 الثامن:  مواالة الكافرين الدرس        الوحدة / اخلامسة          املشرتك.الربانمج:           1توحيد املادة:

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

التعرف على -1

حكم مواالة 

 الكافرين 

 ما أصل املواالة واملعاداة .-

ب بالغرب واإلعجاب كيف نفرق بني اإلعجا-

 بصناعاتهم ومنتجاتهم .

 للمواالة صور متعددة اذكريها .-

 التوحيد . حققما جزاء من -

 فصلي القول يف التشبه بالكفار .-

 كيف يتعامل املغرتب يف بالد الكفار مع غري املسلمني -

 حددي حكم كاًل من :-

التشبه بالكفار تشبهًا مطلقًا 

 كاماًل .

 . ؤمننيال تكون إال هلل ولرسوله وللماستدلي على أن املوالة -

:" من تشبه بقوم  ما وجه الداللة على حديث الرسول -

 فهو منهم .

ما وجه الداللة من قوله تعاىل : " والذين ال يشهدون الزور -

 . "...... 
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 

 معناها ولوازمها األول:  الشهادة للنيب  الدرس        الوحدة / السادسة          املشرتك.الربانمج:          1املادة:توحيد                     

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

التعرف على -1

معنى شهادة  أن ) 

حممدًا رسول اهلل 

 ) 

 عريف شهادة أن ) حممدًا رسول اهلل ( .-

 أكملي التالي :-

ه و ........ فتعر مبحتقق شهادة أن حممدًا رسول اهلل

 وانقيادًا و ......... ظاهرة باطنه .

 . ضمونهاعللي : مجيع الدين داخل يف الشهادتني وم-

قال تعاىل : " َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهلِل ُأْسَوٌة َحَسَنٌة -

 ..... " اذكري قول ابن كثري يف هذه اآلية . 

 ( دللي على أن شهادة أن ) حممدًا رسول اهلل-

 تتضمن إقرارًا وانقيادًا وطاعة .

فرق اهلل به بني أهل  استدلي على أن النيب -

 اجلنة وأهل النار .

.  قرن اهلل طاعته بطاعة نبيه حممد -

 استشهدي بدليل على ذلك . 

قال ابن تيمية ) وأما اإلميان بالرسول فهو -

 املهم (   فسري قول ابن تيمية .

ان بالرسول مع وظفي قول ابن تيمية يف اإلمي-

 أركان اإلسالم .

يف  استنتجي كيف تتحقق طاعة الرسول -

 الصالة .
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 معناها وحقيقتها. الدرس الثاين: حمبة النيب       الوحدة / السادسة          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق ةاملعرف
 التأسي بالنيب -1

 .يف مجيع األمور

يف  كيف تتحقق حمبة الرسول -

 قلب املسلم .

عللي : ينبغي تقديم حمبة الرسول -

 . على كل حمبوب 

حسب اجلدول :               صنفي درجات حمبة النيب -

 –التأسي بسنته يف أخالقه  – فعل ما جاء به النيب 

 –حسن اإلتباع له  –من غري طريقه عدم طلب اهلدى 

 التأسي بأخالقه الظاهرة .
 فعل فرض

  

 ورمحته بأمته . دللي على رأفت الرسول -

 حللي العبارة التالية :-

 تابع حملبة اهلل عزِّ وجلِّ ( ) حب املسلم للرسول 
 قال تعاىل : " َلَقْد َجاَءُكْم َرُسول  ِمْن َأْنُفِسُكْم .... " .-

 استنتجيه . من فضائل النيب  يف اآلية فضل
 . اقرتحي أمور تزيد من حمبتنا للنيب -

 . الثالث: عالمات حمبة النيب  الدرس       الوحدة / السادسة          املشرتك.الربانمج:          1املادة:توحيد                               

 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

أن تتعرف -1

على صور من 

 حمبة النيب  

 اختاري اإلجابة الصحيحة : -

  بعد وفاتهيف  النصيحة للرسول  -

 تكون:

بذل اجملهود يف -نصرتهبذل اجملهود يف )

بذل املال  –لب سنته طالعناية ب – طاعته

 إذا أراد ( .

ميزي بني النصيحة للرسول  -

  وفاته .يف حياته وبعد 

اشرحي قول عائشة رضي اهلل -

 عنها أنِّ ُخُلق النيب 

 كان القرآن الكريم . 

 من الشواهد التالية : استنتجي عالمات حمبة الرسول  -

 قال تعاىل :"َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهلِل ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ...." . -1

 " .: " من أشدِّ أميت لي حبًا ناس يكونون بعـدي .... قال  -2

 ) احلب وإن كان من أعمال القلوب إال أنه ال بد وأن تظهر آثاره على اجلوارح ( -

 حللي العبارة السابقة .

 . أوجدي العالقة بني تعلم القرآن الكريم وحب النيب -

 داللة على حمبته . أوجدي العالقة على أن اإلكثار من ذكر النيب -
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 النهي عن الغلو يف النيب  الرابع:  الدرس        الوحدة / السادسةك           الربانمج: .املشرت           1املادة:توحيد  

 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

بيان معنى -1

 الغلوِّ

 عريف الغلو شرعًا . -

 ضعي مصطلحًا للمفهوم التالي . -

 . عللي : غلو بعض املسلمني يف النيب  -

:"  حددي األثر املرتتب على الغلو من قوله   -

 إياكم والغلو يف الدين ..... " .

 عددي أنواع الغلو . -

 نفسه بصفتني .... و .... . وصف النيب  -

 ؟ الفرق اليت غلت يف النيب  ام -

عند حلول اخلطوب  ما حكم اللجوء إىل النيب  -

 ونزول الشدائد .  

اب ال تغلوا يف قال تعاىل : " يا أهل الكت-

 (  171دينكم .... " )النساء 

 استنبطي نوع الغلو الوارد يف النص .-

 عن الغلو . استدلي على نهي النيب  -

 . مثلي للغلو يف حمبة النيب -

صنفي أنواع الغلو الواردة إىل اعتقادي -

 وعملي .

 ذلك .للي مث جيب تعظيم النيب -

 . هاتي صور للغلو يف النيب -

مر والنهي الوارد يف قوله استنبطي األ-

 . " ....... ال تطروني " : 

 بالتوحيد . أوجدي عالقة الغلو يف النيب -

 . كيف يكون تعظيم النيب -

لوفد بن عامر  " قولوا  كيف جتمعني بني نهي النيب -

 بقولكم أو بعض قولكم ......... " وكونه سيدّا حقًا .

صائد  انقدي ما يفعله بعض اجلهلة من إنشاء الق-

 يف املوالد . املتضمنة  االستغاثة والتوسل يف النيب 

 . ادحضي إىل اعتقاد املتصوفة يف النيب -

 ما وجه الشبه بني النصارى واملتصوفة .-

 :" ال تطروني كما أطرت النصارى ..... " . قال -

 . استنبطي الضابط يف تعظيم النيب -
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 رضي اهلل عنهم.–اخلامس : فضل آل البيت ومكانتهم  الدرس       الوحدة / السادسة          ملشرتكا.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة
التعريف -1

بفضل آل البيت 

 ومكانتهم

 ضعي مصطلحًا للمفاهيم التالية :-

 ين حرمت عليهم الصدقة الذ ) .. ( هم آل النيب 

 عددي آل البيت .-

 حنب آل البيت ألمرين .. و .. .-أكملي اآلتي :-

 أقسام الناس يف آل البيت ثالثة وهم .. و .. و .. .-

  عددي أقسام الناس يف آل بيت النيب -

: "مهلك يفِّ رجالن مفرط يف حيب  قال علي -

و مفرط يف بغضي " استنبطي من النص 

 الناس يف آل البيت .قسمني  من أقسام 
 

ما وجه الداللة من قوله تعاىل :"إمنا يريد اهلل -

ليذهب عنكم الرجس عنكم الرجس أهل البيت ....." 

. 

  

الواجب حنو -2

 أهل البيت

 . ما الواجب حنو آل بيت النيب -

حددي من قول ابن تيمية "والريب ....." االواجب   -

 آلل البت

 ل بيته .يف آ استشهدي على وصية النيب -

صنفي الفرق التالية حسب : أقسام الناس يف آل -

 البيت 

 –أهل السنة واجلماعة  –الصوفية  –الشيعة 

 اخلوارج 

 اجلناة املتوسط الغالة

   

 الغالة  .-2اجلفاة    -1مثلي ملا يلي : -

 قارني بني أقسام الناس يف آل البيت .-

 :"من أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه" . قال -

)أبي هلب(  ضوء النص بيين مكانة عم النيب يف 

 والصحابي اجلليل )سلمان الفارسي( وعمه )محزة( . 

 الناس على طريف نقيض يف موقفهم من آل البيت-

 . أرشديهم إىل الصواب املوافق لوصية النيب -

 كيف تؤدين حق آل البيت يف صالتك .- نفال(سورة األ 41البيت من قوله تعاىل )آل استنبطي حق - عددي حقوق آل البيت .-  همبيان حقوق-3

احملبة بني -4

الصحابة وآل 

 البيت 

 
 مثلي للمحبة بني الصحابة وآل البيت .-

عالَم يدل تسمية الصحابة أبناءهم على أمساء -

 آل البيت .

تواتر النقل عن أئمة السلف وأهل العلم جياًل بعد -

 . ناقشي العبارة . جيل بوجوب حمبة النيب 

 يف واليتهم ألهل البيت  تدي بالصحابة كيف تق-
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة
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 رضي اهلل عنهم. –السادس: فضل الصحابة ومكانتهم  الدرس       الوحدة / السادسة          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة
التعريف -1

 بفضل

الصحابة 

 ومكانتهم

 ضعي مصطلحًا للمفاهيم التالية :-

مؤمنًا به  ) ..... ( من لقي النيب -

 ومات على ذلك .

 . عللي : فضيلة الصحابة -

 . عللي : وجوب حمبة  الصحابة -

 . اذكري واجبك حنو  الصحابة -

  فصلي القول يف الواجب للصحابة -

 
 . كيف توجهني قلبك ولسانك يف حمبة  الصحابة -

 كيف تردين على من سبِّ أم املؤمنني  عائشة رضي اهلل عنها .-

 . انقدي بعض كتابات املعاصرين يف تشويه صورة الصحابة -
 

بيان -2

 فضل 

 الصحابة 

  عددي بعض فضائل الصحابة -

بيين معتقد أهل السنة واجلماعة فيما -

 . شجر بني  الصحابة 

 
الناس قرني ثم الذين  :" خري استنتجي وجه الداللة من قوله -

 يلونهم ....... " .

تابع بيان 

فضل 

 الصحابة

عللي النهي عن اخلوض فيما وقع بني  -

 الصحابة من احلروب واخلالفات .

 :" ال تسبوا أصحابي .." قال  -

استنبطي من النص السابق حكم سبِّ 

  . الصحابة 

على صحابته  استدلي على ثناء الرسول -

  

 النار. ءة أصحاب الشجرة مناستدلي على برا-
 

انقدي كتابات املعاصرين حول التوسع يف اخلالفات بني الصحابة  -

 وتتبع التفصيالت .

قال تعاىل:"والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار ...") التوبة  -

100. ) 

 ( .18وقال تعاىل:"لقد رضي اهلل عن املؤمنني ...." )الفتح  -

 آليتني .حددي وجه االستدالل من ا

 كيف تتأسي بالصحابة رضوان اهلل عنهم يف نشر الدين اإلسالمي  -
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 األول : وجوب لزوم اجلماعة وذم الفرقة. الدرس       الوحدة / السابعة          املشرتك.الربانمج:           1املادة:توحيد 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 ستداللاال التطبيق املعرفة

أن تتعرف -1

الطالبة على 

أهمية لزوم 

 اجلماعة 

 .بيين أثر لزوم اجلماعة -

اكتيب رسالة مناصحة ملن حياول نشر الفرقة بني -

 املسلمني.

 عددي ثالث ال يغل عليهن صدر مسلم .-

 بيين أثر من فارق اجلماعة شربًا . -

 دللي على وجوب لزوم اجلماعة .-

 اختاري اإلجابة الصحيحة :-

كان كلما اختلفا مسلمان يف شيء )لو 

 تهاجرا مل يبق بني املسلمني عصمة( ..

 قائل العبارة)ابن تيمية، ابن حنبل، ابن قدامة-

 (.الشافعي-

قال تعاىل :"وال تكونوا كالذين تفرقوا -

 واختلفوا ..."

 استنبطي آثار مفارقة اجلماعة .

برهين على وجوب طاعة والة األمر ونبذ الُفرقة -

. 
 

زداد حرصًا أن ت-2

على متاسك 

 اجلماعة

 فسري العبارة ) اجلزاء من جنس العمل (  -

على حسب النص) من فارق اجلماعة شربًا فمات ..( 

 .197ص

 .حددي حكم طاعة والة األمر -

دللي على وجوب طاعة والة األمر من الكتاب -

 والسنة .

انقدي الدعوة إىل التخريب وتبين املذاهب   -

 الباطلة .

حسب الشرع جتاه ظلم  حددي موقفك-

 احلاكم .
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم
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 الثاني :وجوب طاعة والة األمر الدرس       الوحدة / السابعة          املشرتك.الربانمج:          1املادة:توحيد                                 

 اهلدف
 صياغة أسئلة وفق مستويات املهارات العقلية

 االستدالل التطبيق املعرفة

حتقق أن -1

الطالبة الطاعة 

باملعروف لوالة 

 األمر 

 .بيين حال اجلاهلية قبل بعثة النيب -

 وضحي مفهوم النصح ألئمة املسلمني .-

 بيين األثر الرتبوي للنص الشريف-

 ) ستلقون بعدي أثره أصبحوا حتى تلقوني(.

 اذكري أثر طاعة والة األمر باملعروف على-

 إقامة الدين .  

السنة واجلماعة دللي على معتقد أهل -

 يف بيعةالسلطان .

قارني بني جمتمع فيه حاكم ال ُيطاع -

 فيه حاكم يطاع باملعروف  وجمتمع

اختاري اإلجابة الصحيحة للعبارة -

 اخلروج على والة األمرالتالية :

 ( .  ,كفر)   حمرم   ،  مكروه   ،   مباح    

اجلماعة  ،،    -1حددي الشرط يف استقامة كاًل من :  -

 إلمام .ا-2

استنتجي معتقد أهل السنة واجلماعة يف بيعة اإلمام من -

 خالل األدلة اآلتية:

قال تعاىل :" وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من -1

 بعد ما جاءهم ..." .

 على السمع والطاعة ( . ) بايعنا النيب -2

 ) من أراد أن ينصح ذي سلطان فال يبديه عالنية ( .-3

أن حتقق -2

لطاعة الطالبة ا

باملعروف لوالة 

 األمر 

 .بيين حال اجلاهلية قبل بعثة النيب -

 وضحي مفهوم النصح ألئمة املسلمني .-

 بيين األثر الرتبوي للنص الشريف-

 ) ستلقون بعدي أثره أصبحوا حتى تلقوني(.

 اذكري أثر طاعة والة األمر باملعروف على-

 إقامة الدين .  

 دللي على معتقد أهل السنة واجلماعة-

 يف بيعة

 السلطان .

قارني بني جمتمع فيه حاكم ال ُيطاع -

 وجمتمع

 فيه حاكم يطاع باملعروف .

اختاري اإلجابة الصحيحة للعبارة -

 التالية :

 )   حمرم   ،  مكروه   ،   مباح   ( .         

اجلماعة  ،،    -1حددي الشرط يف استقامة كاًل من :  -

 اإلمام .-2

واجلماعة يف بيعة اإلمام من  استنتجي معتقد أهل السنة-

 خالل األدلة اآلتية:

قال تعاىل :" وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من -4

 بعد ما جاءهم ..." .

 على السمع والطاعة ( . ) بايعنا النيب -5

 ) من أراد أن ينصح ذي سلطان فال يبديه عالنية ( .-6
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم
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 1توحيد ةجدول مواصفات ماد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لظحآلة
س  لةِ س   قِ س  ملهلر ت  لع  لآلَر

  لظزن  لنويب لِظحآلة   لِظحآل ت 
  ِدتآلِ    لت ِ ق   ملعر س 

 %20  10    ( 15)األول

 %7  3    ( 5)الثاين

 %20  10    ( 15)الثالث

 %13 7    ( 10)الرابع

 %20  10    ( 15)اخلامس

 %13 7    ( 10)السادس

 %7  3    ( 5)السابع

 15 15 20 الدرجة الكلية للمهارات 
50 

جمموع األوزان النسبية  
 للوحدات

جمموع األوزان النسبية   %30 %30 %40 الوزن النسيب للمهارة
 للمهارات 

100 % 
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 اململكة العربية السعودية 

 وزارة الرتبية والتعليم

 مكتب الرتبية والتعليم /بشمال جدة

 شعبة العلوم الشرعية

 

 

 

 املشرفات الفنيات املشاركات يف ورشة صياغة األهداف التعليمية وبناء جداول املواصفات املعلمات و أمساء 

 

 دارةاإل المدرسة المعلمات  المشرفات  م 

 50ث مجيلة القحطاني مائدة  أديب  حسني العباسي 1

مكتب التربية والتعليم 
 شمال جدة

 65ث فايزة نصري  مجيلة  عبد اهلل  عوضة الشهري 2

 36ث زينب الفقيه فاطمة مستور حممد األنصاري 3

 27ث عزة الغامدي  حناسمها مجيل  4

 29ث فقيهالحياة     إميان حممود الفرشوطي                   5

 29ث هرة أمحد أبو بكرجو  6

 جزيرة العلوم ابتسام إدريس    7

 52ث عزة الفلقي  8

 20ث وداد الصبحي  9

 دار اهلدى جنالء مدني  

 عايشة دغريري  10

 


