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Vision 
Authenticity of the past and creativity of the present in our outcomes. 

 الرؤية
رفي مخرجاتنا أصالة الماضي وإبداع الحاض  

 

.معنى المراقبة وضح   

  دوام علم اإلنسان باطالع اهلل على ظاهره وباطنه

عدد مجاالت المراقبة. 2  

 في الطاعة /  وفي المعصية.

اذكر فوائد المراقبة . 3  

 دخول الجنة / رضا اهلل تعالى / ترك المعاصي .

 *تحقق مراقبه اهلل تعالى من خالل اليقين بأذن اهلل تعالى:

 1_ الدعاء /ا لعبادة / الصحبة / الصالحة 

العالقة بين األصنام التي كانت تعبد في زمن سيدنا نوح و األصنام التي كانت حول الكعبة:         بين  

 كلها شرك وكفر باهلل تعالى 

سبب عبادة المشركين لغير اهلل تعالى رغم علمهم بأن اهلل هو خالقهم. ما-2  

 العناد والتكبر 

تعالى.دلة وحدانية اهلل أ عدد -3  

 دليل الفطرة / دليل التمانع / دليل التسخير 

عرف التوبة .  -2  

 هي الرجوع عن الذنب لقبحه.
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عدد شروط التوبة .-  

 1 اإلخالُص هلِل / الّندُم على ما فاَت. .� اإلقالُع عن الّذنِب. العزُم على عدِم العودِة للّذنِب ثانية  

 .� الّتحّلُل مْن حقوِق العباِد 

 السؤال الثالث : اذكر أربعة من األمور التي تعين المسلم على التوبة ؟ 

  العلم / الدعاء/ الصحبة الصالحة / قراءة قصص التائبين

  وضح فضل التوبة ؟ -

 - أنها سبب لقبول أعمال العبد / والعفو عن سيئاته  /  التائب حبيب اهلل .

-ما معنى المفردات االّتية:   

 حبل الوريد – شريان في العنق                 سكرة الموت – شدة الموت

 حديد – حاد تتدرك به ماكنت تنكره                    قرينه - الملك الموكل به أو قرينه الشيطان     

 سائق وشهيد – ملكان أحدهما يسوق اإلنسان واآلخر يشهد عليه .

-أكمل الجدول االّتي:  -2  

 أنواع المالئكة الموكلين باإلنسان عمل كل ملك منهم

  يحصي عليه كل أعماله

 
 رقيب

 

  يسوق�الناس�إلى�أرض�المحشر
 

 سائق
 

  يشهد�على�عمله�سواء�أكان�خيرا�أم�شرا

 
 شهيد

 

ما الفرق بين الوعد والوعيد؟ -3  

 الوعد�يكون�بالخير�/����والوعيد��يكون�بالشر
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قال تعالى "ولقد خلقنا اإلنسان". -علل:  أ -4  

 خلق اإلنسان ويعلم ما يدور في نفسه 

قال تعالى "ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد". -ب  

 جعل لكل إنسان ملكين لتسجيل األعمال .

قارن بين ما تحته خط حسب الجدول:  -5  

 

 

 

 

 

  

 

 من األمور التي تعين على التوبة . -5
ً
 عدد بعضا

 الدعاء -مصاحبة األخيار   -العلم      -

 

 

 

 

 

 

 

 وجه المقارنة "وقال قرينه هذا ما لدي عتيد" "وقال قرينه ربنا ما أطغيته"

 نوعه الملك الشيطان

 األصل الذي خلق منه نور نار

عمل اإلنسانتسجيل  الوسوسة وإغواء اإلنسان  عمله في الدنيا 

يوم القيامةموقفه  يشهد على أعماله يتبرأ ويتخلى عنه  

 


