
 

 

 

 

 

 
 
 :سماء والصفات رتبي الجمل اآلتيه لتحصلي على تعريف توحيد األ -أ

 
 

................................................................................................... 
 ( أ ) يناسبها من العمود   ما(  ب ) مام فقرات العمود أ يضع -ب

 

 

 

 

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

 

 

 استخرجي من اسم هللا الصفه المناسبة له وبالعكس  -أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعريف توحيد االسماء والصفات -1- المهارة  

 

نةفي القران والس اإليمان بأسماء هللا وصفات  كما جاءت 

سماء هللا وصفاتهأالتمثيل على  -2-المهارة   

 (ب) (أ)

 افراد هللا بالعبادة توحيد االسماء والصفات

 ةااليمان بأسماء هللا صفات كما جاءت في القران والسن توحيد الربوبيه

 افراد هللا بأفعاله توحيد األلوهيه

 

 الصفه االسم

  العزيز

 الخلق 

  الحكيم

  العليم

 الكرم 

 الرحمة 

  السميع
 



 

 
 .سماء هللا الحسنى أاقرئي اآليات التاليه واستخرجي  - ب

 

 

 

 

 

 

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

 الحسنى هاتي دليال يبين ذلك ؟  ةسماء هللا كلها في غايأ -ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 :اكملي الفراغات التاليه  -د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسماء هللا حسنى أن أمعنى   -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله إهللا ال ) قال تعالى  -2

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

 

 -:سماء هللا الحسنى أن يدعو هللا باألسماء الحسنى اربطي كل دعاء بما يناسبه من أعلى المسلم  -أ

 (ب ) (أ)

 اشفني واشفي جميع مرضى المسلمين رحيم يا

 ارحمني اللهم برحمتك الواسعة رازق يا

 ارزقني ماال حالال شافي يا

 

بيان دعاء هللا بأسمائه وصفاته -4-المهارة   

 اسم هللا ةياآل

  (الَعِظيُم  الَعلِي   َوُهوَ  ِحْفُظهَُما َيُئوُدهُ  َواَل ) 

  (َعلِيم   َواِسع   َوهللَاُ  َيَشاءُ  لَِمنْ  ُيَضاِعفُ  َوهللَاُ )

  (َحِكيما   َعِزيزا   هللَاُ  َوَكانَ  إِلَْيهِ  هللَاُ  َرَفَعهُ  بلْ )

 



 

 
 ؟ هاتي الدليل الذي يبين دعاء هللا بأسمائه الحسنى -ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

................................................................................................... 
 اختاري الدليل الذي يبين دعاء هللا بأسمائه الحسنى ؟ -ج

 . (اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  لَهُ  ُهوَ  إاَِل  إِلَهَ  ال هللَاُ )قال تعالى 

ِ  )قال تعالى   ( .بَِها  َفاْدُعوهُ  اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  َولِِلَ

................................................................................................... 
مرضت سعاد مرضا شديدا وهي تعلم ان على المسلم ان يدعو بأسماء هللا الحسنى الن ذلك من  -د

 اسباب استجابة دعاء المسلم بإذن هللا فماذا تقول في دعاءها ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 

 

 :هو المعنى المناسب ألسماء هللا الحسنى التاليه  ما( أ

 المعنى االسم

  البصير

  القدير

  الرحمن

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

 -:من خالل حفظك لبعض آيات هللا هاتي دليال يدل على ( ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمة هللا ( 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقدرة هللا ( 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يبصر وير  كل شيء ن هللاأ( 3

سماء هللا أبيان معاني  -5-المهارة 

 الحسنى 

 



 

 
 

 ن هللا غفور رحيم ماذا يزداد عنده وماذا يعمل ؟أالمسلم عندما ير  ( أ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ن هللا شديد العقاب من ماذا يخاف وماذا يتجنب ؟ أوعندما يعلم ( ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ما الحكم الصحيح في االسماء التاليه ولماذا ؟ ( ج

 عبد المطلب  –لحسنى عبد ا -عبد الكعبه  -عبد الرسول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 هللا الحسنى ؟  ألسماءمعرفتنا وفهمنا  ةفائد ما( د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . سماء مما تعرفينها يكون التعبيد فيها لِل تعالىأعددي ( 5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

 

 ما الحكم الصحيح في هذا الحلف ولماذا ؟ ( و

 (والنبي ( ) والمصحف ( )  ةوالكعب) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

بيان اثر االيمان بأسماء هللا وصفاته في حياتنا - 6 –المهارة   



 

 
 :اكملي الفراغات التاليه ( ي

 :من تعظيم المسلم ألسماء هللا تعالى وصفاته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـن يحلف بأ  -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال إ  ن ال يحلف بهاأ -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عندال إ يحلف بها  ن الأ -3

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

 تعريف الشرك مع التمثيل -7-المهارة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     الشرك في توحيد الربوبية ؟ هاتي مثال على( أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      ؟ األلوهيةومثال على الشرك في توحيد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ل على الشرك في توحيد األسماء والصفات ؟ومثا

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

 :اكملي الفراغ التالي ( ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجعل شريك مع هللا في : الشرك هو 

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

 (يئا واعبدوا هللا وال تشركوا به ش) قال تعالى ( ج

 :مر من هللا في ضعيه في المربع االول ـفي اآلية 

 :وفي اآلية نهى من هللا ضعيه في المربع الثاني 

 نهي هللا                 أمر هللا                                             

 



 

 
 :ضع امام العبارة نوع الشرك ( د

 نسان يدعو غير هللا إ -1

 علم الغيب  يدعي يدعي -2

 نسان يشبه صفات هللا بصفات المخلوقين إ -3

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

 :اختاري التعريف الصحيح للشرك 

 يحبه هللا يرضاه  اسم جامع لكل ما

 وأسمائه وصفاته  جعل شريك مع هللا في ربوبيته وإلوهيته

 االفراد بأن هللا هو الخالق والرازق و المحيي والمميت 

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

 بيان خطورة الشرك مع األدلة - 8 –المهارة 

موات ويستغيث بهم فقد حبط والصدقة لكنه يدعو األعمال صالحه كالصالة والصيام أمن كان عنده  -أ

 عمله لماذا ؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ن الشرك يحبط جميع االعمال ؟ أحددي الدليل الذي يبين  -ب

 . ( َشْيئا   بِهِ  ُتْشِرُكوا َوال هللَاَ  َواْعُبُدوا)قال تعالى   

 . (َيْعَملُونَ  َكانُوا َما َعْنهُمْ  لََحبِطَ  أَْشَرُكوا َولَوْ )قال تعالى   

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

 نسان عليه ؟ذا مات اإلإهاتي دليال يبين ان هللا ال يغفر الشرك ( ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذا مات على شركه ؟إهي عقوبة المشرك من هللا تعالى  ما( د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 
 

 

   

 

 من خالل فهمك لأليه التاليه استخرجي سبب عباده المشركين لغير هللا ؟ -أ

 :قال تعالى 

ُهمْ  ال َما هللَاِ  ُدونِ  ِمنْ  َوَيْعُبُدونَ )   . ( هللَاِ  ِعْندَ  شَُفَعاُؤَنا َهُؤالءِ  َوَيقُولُونَ  َيْنَفُعهُمْ  َوال َيُضر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هو السبب  عبد الناس قديما وحديثا غير هللا فعبدوا الشمس والقمر واألصنام ودعوا غير هللا ما( ب

 في ذلك ؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 عبد الناس غير هللا اذكري مظاهر الشرك القديمه والحديثة ؟( ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :  ةكملي الفراغات التاليأ (د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و صنامألمن معبودات المشركين ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و

المشركين لها مع الدليل ؟ بيان بعض معبودات المشركين وسبب عباده -9-المهارة   

 

ذكر بعض مظاهر الشرك -11 -المهارة   



 

 
  

 :قارني بين الشرك االكبر واألصغر حسب الجدول التالي  -أ

 الدليل المثال الحكم التعريف الشرك

     كبرأشرك 

     صغرأشرك 

 

 

 ( صغر أشرك ( ) كبر أشرك ) قواس ضعي بين األ  -ب 

 (                  )          سماء هللا تعالى وصفاته أنكار إ -1

 (                  )                دعاء الرسول عليه السالم بالشفاء والرزق -2

 (                  )          يتصدق بماله حتى يمدحه الناس  -3

 (                  )                  رجل يحلف ويقول والنبي     -4

 (                  )             نه يدبر الكون  أرجل يدعي  -5

 (                  )           فالن   تقول لوال هللا و ةطالب -6

 

 

 :صغر أكبر أم أمن خالل المثال التالي حددي هل هو شرك ( ج

 . ةمن المعلم ةحتى تحصل على هدي ةالظهر في المدرس ةمينه على صالأحافظت  -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

    .ة نها كريمأمام صديقاتها حتى يقال أتصدقت منال بمبلغ من المال  -ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:نواع الشرك أ -11-المهارة   


