
 

 : وضعية تقوميية 
بأن الحلف بغير هللا هو من نصحته , ويتهاون في أداء الواجبات اليومية : ليؤكد صدق حديثه صديقك سعيد يقسم دائما بالقرآن والطعام 

ق   : وله تعالى بالقرآن ألن هللا أقسم به في قأنا أحلف : فرد عليك قائال .  اتقان العملوأن من مظاهر اإلخالص هلل  العقائد الفاسدةمظاهر 
 .إلتقان العمل فأنا أحرص دائما على الصالة والصيام وإخالص العبادة هلل وأما بالنسبة , وَاْلقُرْآِن اْلَمِجيدِ 

 

 (ن2) ؟ انطالقا مما درست الكلمات التاليةحدد معنى : [  1

 ...............................................................................................................................................: العقائد الفاسدة 

 ..................................................................................................................................................:اتقان العمل 

 (ن2) ؟المسطر عليه في الوضعية كالم سعيد  عبر عن موقفك من[ :  2

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

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

 (ن 1)  آخرين من مظاهر العقائد الفاسدة ؟ أذكر مظهرين, العقائد الفاسدة من مظاهر الحلف بغير هللا [ :  3

- ....................................................  ...............-  ............................................................................. 

 (ن 5)  ؟إمأل الفراغ بما يناسب [ :   4

 .........................وهو في ................................جاءه ملك الوحي عمره من .. ..................لما بلغ النبي صلى هللا عليه وسلم 

 ..............................ه زوجته خديجة رضي هللا عنها إلى ابن عمها هبت بذ, ا نزل عليه من القرآن هي أول م.........................فكانت 

 .الذي أخبره بأنه نبي هذه األمة 

/ سحر والشعوذة تعاطي ال/ اتباع الهوى / الجهل بالدين /  حضور مجالس العلم /الحلف بغير هللا : صنف ما يلي في الجدول التالي  [ :  5

 (ن3). مصاحبة الصالحين

 طرق عالج فساد العقيدة مظاهر فساد العقيدة أسباب فساد العقيدة

-................................................ 

-................................................ 

-................................................ 

-................................................. 

-................................................. 

-................................................. 

 (ن3)  ثالث أنواع من العبادات مع التمثيل لكل نوع بمثالين ؟أذكر [ :   6

- .................................................................................................................................................. 

- .................................................................................................................................................. 

- .................................................................................................................................................. 

 (ن3. ) ِفي أَْمٍر َمرِيجٍ  ........................ ق وَاْلقُرْآِن اْلَمِجيدِ  بسم هللا الرحمان الرحيم : قال تعالى  ؟ مع الشكل التاميات تابع كتابة اآل[ :   7

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

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

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

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