
 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14/               التاريخ :   /    /    5:                                   الصف :    سماال
 

 

 األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات  تنبيهات لولي

  : ةمعلم الماد   على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .

  توحيد المادة   -طالثاني متوس  : الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 بطالن اآلهلة التي تعبد من دون اهلل عزوجل دفة : المهارة المسته
 

 
 

 قال تعالى " وما خلقت الجن واألنس إال ليعبدون "   " الذاريات " 

 
 

 :  الدليل على بطالن اآللهة التي تعبد من دون هللا عزوجلس : 

 .................................: ................................. الدليل هو 

 

 

 
 

 الصفات التي يجب توافرها فيمن يستحق العبادة

 

        

1- - ..................... 

2-           ...........................        5- ..................... 

3-            ...........................       6- ...................... 

4-            ...........................   7 - ...................... 



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14/               التاريخ :   /    /    5:                                   الصف :    سماال
 

 

 األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات  تنبيهات لولي

  : ةمعلم الماد   على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .

  توحيد المادة   -طالثاني متوس  : الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 عليهم السالم بطالن عبادة األنبياء دفة : المهارة المسته
 

 

  خمسة من األنبياءاذكر 

1- .................................... 

2- .................................... 

3- .................................... 

4- .................................... 

5- .................................... 

 
 

 

 

 

 أكمل اآلية الكريمة :

 ..." ............................................. هللا يصطفي من المالئكة رسال " 

 

 

  أوجها لبطالن عبادة األنبياءاكتب 

 

 

      ................................          1-............................... 

1-         ................................        2- ............................. 

2-        ................................        3- ............................. 

3-     ................................           4- ............................. 

 

 

 

 

 النبي عيسى عليه السالمبطالن عبادة 



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14/               التاريخ :   /    /    5:                                   الصف :    سماال
 

 

 األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات  تنبيهات لولي

  : ةمعلم الماد   على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .

  توحيد المادة   -طالثاني متوس  : الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 دفة : المهارة المسته
 

 

 

ر ، مع ذكعقيدتنا تجاه نبي هللا عيسى عليه السالمأتحدث باختصار عن : 1س

 الدليل على ذلك؟
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 أبين أوجه بطالن عبادة عيسى عليه السالم؟: 1س

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 
 

 بطالن عبادة نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم
 



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14/               التاريخ :   /    /    5:                                   الصف :    سماال
 

 

 األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات  تنبيهات لولي

  : ةمعلم الماد   على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .

  توحيد المادة   -طالثاني متوس  : الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 دفة : المهارة المسته
 

 

د نا سيأابي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  )) عن 

 "  الناس يوم القيامة

 أكتب خمسة من فضائل الرسول صلى هللا عليه وسلم :

1- .................................... 

2- .................................... 

3- .................................... 

4- .................................... 

5-.................................... 

  أوجه بطالن عبادة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلماذكر 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

                   

       

 ستهدفة : بطالن عبادة املالئكةاملهارة  امل
 

 



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14/               التاريخ :   /    /    5:                                   الصف :    سماال
 

 

 األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات  تنبيهات لولي

  : ةمعلم الماد   على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .

  توحيد المادة   -طالثاني متوس  : الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 دفة : المهارة المسته
 

 أعرف المالئكة بأنهم عالم غيبي

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

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

 

 

 ...................................................وف من هللا تعالى هو الخ
 

 

 ؟ أهم أعمال المالئكةما هي 

1- .......................... ...................................... 

2- .......................... ...................................... 

3- ................................................ ................ 

4- .......................... ...................................... 

 

 

 ؟ أعدد أوجه بطالن عبادة المالئكة

1- ............................ .................................... 

2- ........... ..................................................... 

3- ............................ .................................... 

4- ............................ .................................... 

 

  أبين عظم خلق المالئكة وقوتهم .

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



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14/               التاريخ :   /    /    5:                                   الصف :    سماال
 

 

 األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات  تنبيهات لولي

  : ةمعلم الماد   على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .

  توحيد المادة   -طالثاني متوس  : الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 بطالن عبادة األولياء والصاحلني دفة : المهارة المسته
 

 

 

 ما المقصود باألولياء والصالحين .؟                    

 

 

 

 
 

 

  من مكانة األولياء والصالحين

1- ....................................................................... 

2- ....................................................................... 

3- ....................................................................... 

 

 

 

 
 

 أوجه بطالن عبادة األولياء والصالحين
 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14/               التاريخ :   /    /    5:                                   الصف :    سماال
 

 

 األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات  تنبيهات لولي

  : ةمعلم الماد   على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .

  توحيد المادة   -طالثاني متوس  : الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 االستعانة دفة : المهارة المسته
 

 

 "  واستعينوا بالصبر والصالة وإنها لكبيرة إال على الخاشعينقال تعالى " 

 

   .....................: ............................................... يه ستعانة اال* 

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

 

  الفرق بين االستعانة والدعاء

 

1- .............................................................................. 

2- .............................................................................. 

3- .............................................................................. 

 

 

 

 

 

 أعدد أدلة االستعانة عبادة يجب صرفها هلل وحده

 

1.............................................................................. 

2.............................................................................. 

3.............................................................................. 

 

                   

 

 

 

 ةاالستعاذ



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14/               التاريخ :   /    /    5:                                   الصف :    سماال
 

 

 األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات  تنبيهات لولي

  : ةمعلم الماد   على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .

  توحيد المادة   -طالثاني متوس  : الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

  دفة : المهارة المسته

 

أعرف االستعاذة 

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

 المرء ال يخلو من أمرين
 

 

 

 هلل تعالى .... الظن با.......                     إحسان الظن بـ ..................      

 

 
 

 

 

 

 فيها االستعاذةمواضع تشرع 

1-  .............................................................................. 

2- .............................................................................. 

3- .............................................................................. 

4- .............................................................................. 

5- .............................................................................. 

 

 

 
 

       

 
 

 
 

أنواع 

االستعاذة 

 بغير هللا



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14/               التاريخ :   /    /    5:                                   الصف :    سماال
 

 

 األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات  تنبيهات لولي

  : ةمعلم الماد   على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .

  توحيد المادة   -طالثاني متوس  : الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 الذبح دفة : المهارة المسته
        

                                      
 

 " نحرفصل لربك واقال تعالى  " 

 هو ذبحال      

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

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

 

 

 

 

 
 

 :  الدليل      

 

 قوله تعالى :                        

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

 

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

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 أقسام الذباح: 

 

 

 

 

 



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14/               التاريخ :   /    /    5:                                   الصف :    سماال
 

 

 األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات  تنبيهات لولي

  : ةمعلم الماد   على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .

  توحيد المادة   -طالثاني متوس  : الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 ان يذبح فيه لغري اهللالذبح هلل مبك دفة : المهارة المسته

 

 

ما المراد بالذبح هلل بمكان يذبح فيه لغير هللا : 

 

1-   

2-  

 

 

 

 

 

  : حكم الذبح هلل بمكان يذبح فيه لغير هللاما س  

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

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

 

 

    : ؟ ما الحكمة من تحريم الذبح هلل بمكان يذبح فيه لغير هللاس 

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

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

 

 

 

 

 



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14/               التاريخ :   /    /    5:                                   الصف :    سماال
 

 

 األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات  تنبيهات لولي

  : ةمعلم الماد   على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .

  توحيد المادة   -طالثاني متوس  : الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 الطواف دفة : المهارة المسته
 

 

 أكمل ما يلي :

 .........................الطواف هو .........................................................

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

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

 

 أعدد أنواع  الطواف

1-                   ................................2- ........................... 

3-  .........................    ........4- ....................... 

 أدلل على مشروعية الطواف بغير الكعبة 

1-....................................................................................... 

2-   ................................................................................. 

3- ................................................................................... 

4- .................................................................................. 

5- .................................................................................. 

 

 

 

 

 االعتكاف والعكوف



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14/               التاريخ :   /    /    5:                                   الصف :    سماال
 

 

 األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات  تنبيهات لولي

  : ةمعلم الماد   على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .

  توحيد المادة   -طالثاني متوس  : الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

  دفة : المهارة المسته

 

 تكاف:س : أعرف االع

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

 

 :فوائد االعتكاف 2س 

1- .................................................................................... 

2-   ................................................................................. 

3- ................................................................................... 

4- .................................................................................. 

 أعمال تشرف في المعتكف

1-   ................................................................................. 

2- ................................................................................... 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14/               التاريخ :   /    /    5:                                   الصف :    سماال
 

 

 األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات  تنبيهات لولي

  : ةمعلم الماد   على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .

  توحيد المادة   -طالثاني متوس  : الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 االعتكاف والعكوف دفة : المهارة المسته
 

 

 س : أعرف االعتكاف:

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

 

 :فوائد االعتكاف 2س 

5- .................................................................................... 

6-   ................................................................................. 

7- ................................................................................... 

8- .................................................................................. 

 أعمال تشرف في المعتكف

3-   ................................................................................. 

4- ................................................................................... 

5- .................................................................................. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14/               التاريخ :   /    /    5:                                   الصف :    سماال
 

 

 األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات  تنبيهات لولي

  : ةمعلم الماد   على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .

  توحيد المادة   -طالثاني متوس  : الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 الشفاعة دفة : المهارة المسته
 

 

 قال تعالى : " قل هلل الشفاعة جميعا " 

 قال تعالى : " من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه " 

 

 س : ما هي معنى الشفاعة 

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

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

 

 من هم الشفعاء يوم القيامة؟س : 

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

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

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

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

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

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

 

 أقسام الشفاعة :

 

 ثبتة م

 

 س: مثل على الشفاعة المثبتة والمنفية 

 .......................................................................................... -أ

 .......................................................................................... -ب

 .......................................................................................... -ت

 .......................................................................................... -ث

 .......................................................................................... -ج



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14/               التاريخ :   /    /    5:                                   الصف :    سماال
 

 

 األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات  تنبيهات لولي

  : ةمعلم الماد   على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .

  توحيد المادة   -طالثاني متوس  : الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 وما يضادهاإلخالص هلل  دفة : المهارة المسته
 

 

 :أبين مفهوم اإلخالص هللس : 

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

 :ما هي حقيقة اإلخالصس : 

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

 . هلل جل وعالما حكم اإلخالص :2س 

1.................................................................................... 

2  ................................................................................. 

3................................................................................... 

4.................................................................................. 

 س: أعدد ثمرات اإلخالص هلل

1  ................................................................................. 

2................................................................................... 

3.................................................................................. 

 س: ما الذي يعيننا على اإلخالص هلل

2  ................................................................................. 

2................................................................................... 

3.................................................................................. 

 



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14/               التاريخ :   /    /    5:                                   الصف :    سماال
 

 

 األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات  تنبيهات لولي

  : ةمعلم الماد   على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .

  توحيد المادة   -طالثاني متوس  : الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 الرياء وخطره دفة : المهارة المسته
 

 

 :الرياءس : أعرف 

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

 

  من أمثلة الرياء .:2س 

1.................................................................................... 

3  ................................................................................. 

3................................................................................... 

4.................................................................................. 

 شروط قبول العبادة

3  ................................................................................. 

2................................................................................... 

3.................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 أثر الرياء على العمل وعالجه



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14/               التاريخ :   /    /    5:                                   الصف :    سماال
 

 

 األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات  تنبيهات لولي

  : ةمعلم الماد   على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .

  توحيد المادة   -طالثاني متوس  : الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

  دفة : المهارة المسته

 

 :أبين أثر الرياء على العمل  س : 

  

1-.................................................................................... 

4 .................................................................................... 

5   ................................................................................. 

6 ................................................................................... 

7 .................................................................................. 

 طرق عالج الرياء

1  ................................................................................. 

2................................................................................... 

3.................................................................................. 

 

4.................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 أثر الرياء على العمل وعالجه
 



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14/               التاريخ :   /    /    5:                                   الصف :    سماال
 

 

 األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات  تنبيهات لولي

  : ةمعلم الماد   على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .

  توحيد المادة   -طالثاني متوس  : الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

  دفة : المهارة المسته

 أوجه أثر الرياء على العملأعدد س : 

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

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

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

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

 

 أبين طريقة عالج الرياء:2س 

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

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

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

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

 

 مال أعمال التي ال تتدخل في الرياس س :

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

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

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

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



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14/               التاريخ :   /    /    5:                                   الصف :    سماال
 

 

 األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات  تنبيهات لولي

  : ةمعلم الماد   على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .

  توحيد المادة   -طالثاني متوس  : الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 ا بعمل اآلخرةإرادة الدني دفة : المهارة المسته
 

 

 س : ما المراد بإرادة الدنيا بعمل اآلخرة

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

 

 :ما الفرق بين الرياء  ومن يريد الدنيا  يعمل اآلخرة2س 

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

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

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

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

 س :أبين حكم إرادة الدنيا بعمل اآلخرة

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

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

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

 س :ما عقوبة من أراد الدنيا بعمل اآلخرة.

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

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

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




