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اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ  :ﺟﻮري ﺳــﻠﻮم

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺪة ﺛﻘﺎﻓﺔ  : ٢ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻴﺪ ) ١ﺗﺠﻤﻴﻌﺎت(
اﻟﺘﻌﺪاد
عددي فوائد الصدق :
 دليل ع قوة االنسان منجاة وطريق الى الجنة الناس يحبون الصادق يحبه اهلل ويقرب صاحبهخصائص عبادات القلب :
 -١محركة ودافعه لعبادات الجوارح.
 -٢أساس النجاه من النار والفوز بالجنه.
جرا من عبادات الجوارح.
 -٣اثرها اعظم وأكثر واجمل أ َ ً
ً
عوضا عنها.
 -٤تزيد عن عبارات الجوارح ،وقد تكون
 -٥اذا اختلت هدمت عبادات الجوارح ،ونقص غيرها.
أهمية العبادة:
-١غاية خلق العاملني
- ٢ارسل بها جميع الرسل
 -٣أمر بها حتى املوت
 ٤الرسل واملالئكة ال يستكبرون عنها
 -٥وصف بها بعض االنبياء في أكمل االحوال
ثمرات االخالص:
 -١قبول العمل
 -٢تعظيم العمل الصغير حتى يصبح كبيرا ً
 -٣ادراك اجر العمل وان عجز عنه
-٤قلب املباحات الى عبادات ورفع درجات املستحبات
 -٥تفريج الكروب والهموم
أسباب تأجيل التوبة :
 -١التسويف
-٢الخوف من الرجوع للذنب
-٣الخوف من همز وملز الناس
 -٤اليأس من رحمة اهلل

أﺟﻴﺒﻲ ✔ أو ❌

-

من فضائل التوبة التوبة سبب الفالح والفوز بسعادة الدارين ) ✔(
من أثار التوكل ينجي اإلنسان مما يحبه ) ❌(
من فوائد الصدق الصدق يرفع االعمال ويعلي شأنها) ✔(
الصالة من عبادات القلب الفعليه) ❌(
من وسائل حياة ذكر اهلل ) ✔(
من فضائل التوبة تبديل السيئات حسنات) ✔(

راوي حديث الفطرة خمس هو عبداهلل بن عباس ) ❌(
التصحيح :ابو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي
 انسان كان يصلي صالة صحيحه كاملة االركان والواجبات الكنه يريد في هذه الصاله ارضاءشخص فصالته الشي فيها) ❌(

 -معنى) لم تزل املالئكه( تستمر املالئكه ) ✔( معنى) يسآلون عن عباده النبي صلى اهلل عليه و سلم( عبادته في بيته حيث يراه الناس) ❌(-من اسباب مضاعفات االجر خروج للمسجد بنية خالصه ال يخرجه اال الصالة ) ✔(

التصحيح :العبادات القلبية ليس لها عالقة بعبادات الجوارح)خطأ( لها عالقة

 -من أمثلة العبادات القلبية صالة العشاء وصالة الوتر) ❌( .

من عبادات القلب الخوف من اهلل واالخالص ف العمل ) ✔(

التصيحيح، :مثال على العبادات القلبية االخالص
 قسم العلماء العبادات من حيث العموم الى اربعه اقسام ) ❌(التصحيح :قسمت الى ثالثه اقسام
 اثر عبادات الجوارح اعظم واجمل من اثر العبادات القلبيه) ❌(التصحيح :اثر العبادات القلبيه اعظم واجمل

 املراد بالجمع بني الصالتني الفجر و الظهر و الفجر والعشاء) ❌(املباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات) ✔(

التصحيح :املراد بهما صالة الظهر والعصر وصالة املغرب والعشاء

 -النفاق هو :نقل كالم الناس بعضهم في بعض األفراد بينهم) ❌( .

عبادات اللسان الفعلية تشمل كم من العبادات الواجبة واملستحبة و املحرمة واملكروه ) ✔( .

التصحيح :النميمه.

اﺧﺘﻴﺎري
الرجوع عن معصية اهلل الي طاعته هو :
أ -الرجاء
ب-الخوف
ج-التوبة
السب مثال على:
أ-العبادات التركية املحرمة
ب-العبادات التركية املكروهة
ج-العبادات التركية املذمومة
خدم النبي صلى اهلل عليه وسلم  ١٠سنني:
أ-عبداهلل بن مسعود
ب -انس بن مالك
ج-عمرو بن العاص
من امثلة عبادات اللسان الفعلية املستحبة:
أ-تالوة القران الكريم
ب-ترتيل وتجويد القران الكريم
ج-تالوة وترتيل القران الكريم
د-ال ش‘ مما سبق
من مرتكزات العبادة :
أ -التوكل
ب -املتابعة
ج  -االخالص
د -الخوف
هـ -ب+ج
قسم العلماء العبادات من حيث العموم الي كم قسم:
أ -قلبية وجوارح
ب  -قلبية ولسان وجوارح
ج -لسان وجوارح

من معاني التالوة في القران الكريم :
أ -االتباع والقراءة
ب -التحقيق واالتباع
ج  -الروايه والحدر
من مرتكزات العبادة:
أ -اإلخالص
ب  -املتابعة
ج  -الرجاء
د )-أ+ب(
تتنوع العبادات بأعتبار الوقت الى:
أ -لحظية
ب -قلبية
ج  -مالية
د -مستحبة
 :من وسائل حياة القلب:
أ -ذكر اهلل
ب -قبول العمل
ج-محركة ودافعة لعبادات الجوارح
د -قد تكون عوضا عن عبادات الجوارح
من آثار التوكل:
أ  -دخول الجنة بال حساب وال عذاب
ب -سكينة وطمأنينة للقلب
ج  -الخوف من اهلل
د ) -أ +ب (
ما أهميّة العباده:
أ -امر بها حتى املوت.
ب -أرسل بها جميع الرسل.
ج -انها حقيقه خلقنا اهلل ف دار الدنيا.
د ) -أ  +ب (.

ضد االمن و هو تآلم القلب بسبب توقع مكروه تعريف الخوف:
أ-اللغه
ب-اصطالحا
ج-أ+ب.
د-جميع االجابات غير صحيحه.
جماعه ما بني ثالثه الى عشره:
أ -التشدد.
ب-الدهر.
ج-الرهط.
د -اعتزال.
من فضائل التوبه:
أ-سبب الفالح.
ب-تبدل السيئات بحسنات.
ج-تكفر السيئات.
د-جميع ما سبق.
من االمثلة على عبادات اللسان الفعلية الواجبة :
أ-تالوة القران
ب-نطق الشهادة
ج-دوام ذكر اهلل
د-املذاكرة في العلم النافع
 .من الصحابي الذي روى عن النبي  ٥٣٧٤حديثا
أ -عبداهلل بن عباس
ب -ابو هريره
ج -انس بن مالك
د -عبداهلل بن عمرو بن العاص

ﻣﻘــﺎﻟﻲ
ماحكم البدعة في الدين ؟مع الدليل ؟
الجواب  :محرم لقوله صلى اهلل عليه وسلم  )):واياكم ومحدثات األمور  ،فإن كان كل محدثة بدعة  ،وكل
 .بدعة ضاللة ((
ما املقصود بالتوبة الكاذبة؟
الجواب  :املقصود بها هي التوبة املؤقتة فيهجر االنسان الذنوب واملعاصي هجرا ً مؤقتا ً إما ملرض او
 .خوف او امتحان وهذا فيه مخادعة هلل واستهزاء به وال يخفى على اهلل من هذا حاله
مثال على عبادة اللسان الفعلية املستحبة ؟
تالوة القرآن الكريم وترتيله
تعريف العبادة في اللغة واالصطالح؟
العبادة في اللغة :التذلل والخضوع
العبادة في االصطالح :اسم جامع لكل ما يحبه اهلل ويرضاه به من األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة
ماهي مرتكزات العبادة ؟
األول  :اإلخالص ؛ ومعناه  :أال يُعبد إال اهلل
الثاني  :املتابعة ؛ ومعناها  :أال يُعبد اهلل إال بما شرع
مثال على تنوع العبادات باعتبار الوقت ؟
عبادة لحظية  :ويمثل هذا النوع من العبادة الذكر بعامة - .عبادة نهارية :كالصلوات ) الفجر -الظهر--
العصر(وكالصيام
عبادة ليلية :كالصلوات) املغرب  -العشاء  -قيام الليل الوتر( -

