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الصف الثاني عشر

إعداد المعلمة :ناريمان النتشة

(جميع الفروع)

نضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

عالم تطلق البدعة اصطالح ًا؟
َ .1
أ .ما يحمد ويذم من األعمال.

ب .ما يخالف أصول الدين وينسب إليه.

ج .ما لم يفعله الصحابة.

د .ما لم يفعله النبي ﷺ.

 .2ما األمر الذي ال يدخل في البدع المحرمة ؟

ب .نذر القيام في الشمس.

أ .تناول الطعام بالملعقة.

د .صالة الظهر خمسا عمدا.

ج .مساواة بعض الخلق باألنبياء.
شر األمور محدثاتها)... ،؟
 . 3ما المعنى المستفاد من قول النبيّ ( :
أ .يوجد فرق بين بدعة و أخرى.

ب .يوجد في الشرع بدعة حسنة و بدعة سيئة.

ج .كل ُمحدث ومخالف ألصل الدين بدعة.

د .ترفض الشريعة كل ما هو محدث.

 .4لماذا تعد البدعة في العقيدة من أخطر أنواع البدع؟ ألنها:
ب .تمس جوهر الدين.

أ .تغير كيفية العبادة.

د .عبادة غير مشروعة.

ج .تندرج تحت قاعدة عامة.
 .5ما حكم االبتداع في مجال العبادة في الدين؟
أ .حرام.

ب .مكروه.

ج .مندوب.

د .مباح.

 .6ما حكم من طاف ووضع الحجر األسود عن يمينه؟
ب .مبتدع ألنه خالف كيفية أداء العبادة.

أَ .ح ّجه صحيح وال شيء عليه.
ج .مبتدع ألنه أحدث زيادة في الدين.

د .طوافه صحيح وعليه فديه.

 .7أي اآلتية تعتبر من البدع المحرمة؟
ب .السبحة اإللكترونية.

أ .إنشاء الدواوين.

د .تنقيط المصحف.

ج .جعل العصمة لغير األنبياء.
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 .8ما أخطر صور البدع؟
أ .بدعة العقيدة.

ب .بدعة العبادة.

ج .زيارة القبور يوم العيد.

 .9أي من اآلتية من البدع المحرمة؟
أ .إنشاء الدواوين وتنقيط المصحف.

د .ما لم يفعله الرسول ﷺ .

ب .تناول الطعام بالملعقة والشوكة والسكين.

د .التقرب إلى هللا بالوقوف في الشمس.

ج .استخدام السبحة العادية واإللكترونية.

 .11لماذا أنكر النبي ﷺ نذر الرجل بالوقوف في الشمس؟
ب .لمخالفته كيفية العبادة.

أ .حتى ال يتأذى من طول الوقوف.

د .لمخالفته أصول العقيدة.

ج .ألنه أحدث عبادة لم تشرع.

 .11أي اآلتية ال يدخل في البدعة غير المحرمة؟
ب .المخالفة لكيفية العبادة.

أ .المحدث الذي له أصل شرعي.

د .الزيادة في العبادة المقدرة.

ج .المحدث المخالف للعقيدة.

 .12ما الذي يندرج تحت القاعدة( :األصل في األشياء اإلباحة )...؟
ب .كيفية صناعة األطعمة.

أ .زيارة القبور يوم العيد.

د .جعل الحجر األسود عن يمين الطائف.

ج .نذر عدم التكلم.

عالم يدل قولهﷺ " من سن في اإلسالم سنة حسنة فعمل بها بعده"...؟
.13
َ
ب .العادات العشائرية.
أ .التجديد في أصول الدين.
د .األخالق الحسنة..

الم ْح َدث الموافق للدين.
جُ .

 .14ما حكم تناول الطعام على الطاولة؟

أ .بدعة ألن النبي ﷺ لم يفعل ذلك.

ج .ليس بدعة الندراجه تحت قاعدة عامة.
 .11لم حرم اإلسالم البدعة؟

أ .الكتمال الدين.

ج .للتقرب إلى هللا.

ب .مكروه لمخالفة السنة النبوية.
د .ليس بدعة ألنه له أصالً في الشرع.

ب .النقص في الدين.
د .زيادة رفاهية الحياة.
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 )2نذكر مثا ًال لكل مما يأتي مما ال ُيعد من البدع.:
.1ما يندرج تحت أدلة وقواعد عامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

 .2ما له أصل في الشرع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

 .3ما لم يفعله الرسول ﷺ وفعله الصحابة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

 .4سنة حسنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

 .5أدوات ووسائل تعين على العبادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
 )3نصنف البدع ،مع ذكر مثال لكل منها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

وفقكم هللا
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