بسم هللا الرمحن الرحمي
امتحان الفترة ( الثالثة ) لمادة ( التوحيد ) الصف ( الرابع ابتدائي )
الفصل الدراسي الثاني للعام 1440

اسم الطالبة ..................................................................................... /
* ضعي الرقم المناسب للعمود ( أ ) بما يناسبه من العمود ( ب ) :
(أ)
1
2

توحيد األسماء والصفات هو
نثبت هلل من األسماء والصفات

3
4
5
6

ننفي عن هللا من األسماء والصفات
معنى أن أسماء هللا حسنى
الدليل أن أسماء هللا كلها حسنى
من أعظم أنواع العبادة دعاء هللا بأسمائه
كقولنا :

(ب)
أنها بلغت في الحسن غايته فهي أحسن األسماء و أكملها
ما أثبته هللا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى هللا عليه وسلم مثل اسم
السميع وصفة السمع
توحيد هللا بأفعال العباد كالصالة
اإليمان بأسماء هللا وصفاته كما جاءت في القرآن والسنة
يا كريم أكرمني بطاعتك
ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه نبيه صلى هللا عليه وسلم مثل  :صفتي الظلم
والنوم
قوله تعالى  { :و هلل األسماء الحسنى فادعوه بها }

* اختاري اإلجابة الصحيحة من بين القواس
 -1الذي اتصف بالرحمة الواسعة هو معنى اسم هللا { الرحمن _ القدير _ البصير }
 -2الذي اتصف بالقدرة الكاملة فال يعجزه شيء هو معنى اسم هللا { الرحمن _ القدير _ البصير }
 -3ان هللا يبصر ويرى كل شيء هو معنى اسم هللا { الرحمن _ القدير _ البصير }
* مثلي لكل اسم هلل مما يلي مع الدليل :
 -1القدير مثل  ................................................ :والدليل قوله تعالى }........................................................................... { :
 -2الرحمن مثل  ................... ........................... :والدليل قوله تعالى }........................................................................... { :
 -3البصير مثل  .............................................. :والدليل قوله تعالى }........................................................................... { :

________________________________________________________________________
انتهت األسئلة ...

معلمة المادة  /سعاد القحطاني

المهارة  -1-تعريف توحيد األسماء
الصفات
أ -رتبي الجمل التالية لتحصلي على تعريف توحيد األسماء والصفات :
بأسماء اهلل وصفات

في القران والسنة

اإليمان

كما جاءت

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

ب -ضعي أمام فقرات العمود ( ب ) مايناسبها من العمود ( أ )
(أ)
توحيد االسماء والصفات

( ب)
افراد اهلل بالعبادة

توحيد الربوبيه

اإليمان بأسماء اهلل وصفاته كما جاءت في القران والسنة

توحيد األلوهيه

إفراد اهلل بأفعاله
المهارة  -2-التمثيل على أسماء اهلل وصفاته

أ  -استخرجي من اسم اهلل الصفة المناسبة له وبالعكس
االسم
العزيز

الصفه
الخلق

الحكيم
العليم
الكرم
الرحمة
السميع

ب  -اقرئي اآليات التالية واستخرجي أسماء اهلل الحسنى

االيه

اسم اهلل

ح ْفظُهُمَا َو ُهوَ العَلِيُّ ال َعظِي ُم )
( وَلَا َيئُودُهُ ِ
سعٌ
َاللهُ يُضَاعِفُ ِل َمنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَا ِ
(و َّ
عَلِيمٌ)
حكِيماً)
عزِيزاً َ
اللهُ إِ َل ْيهِ َوكَانَ اللَّهُ َ
(بلْ رَ َف َعهُ َّ

ج -أسماء اهلل كلها في غاية الحسنى هاتي دليال يبين ذلك .
...............................................................................................
...............................................................................................
د -أكملي الفراغات التالية :
 -1معنى أن أسماء اهلل حسنى ..............
 -2قال تعالى ( اهلل ال إله .......................................................

المهارة  -4-بيان دعاء اهلل بأسمائه وصفاته
أ -على المسلم أن يدعو اهلل باألسماء الحسنى اربطي كل دعاء بما يناسبه من أسماء اهلل
الحسنى -:
(أ)
يارحيم

( ب)
اشفني واشفِ جميع مرضى المسلمين

يارازق

ارحمني اللهم برحمتك الواسعة

ياشافي

ارزقني ماال حالال

ب -هاتي الدليل الذي يبين دعاء اهلل بأسمائه الحسنى
.....................................................................................................

ج -اختاري الدليل الذي يبين دعاء اهلل بأسمائه الحسنى .
سمَاءُ الْحُسْنَى) .
اللهُ ال إَِلهَ إِلَّا هُوَ َلهُ ا ْلأَ ْ
قال تعالى ( َّ
سمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ ِبهَا ) .
قال تعالى ( وَلَِّلهِ ا ْلأَ ْ
د -مرضت سعاد مرضا شديدا وهي تعلم أن على المسلم أن يدعو بأسماء اهلل الحسنى ألن
ذلك من أسباب استجابة الدعاء بإذن اهلل فماذا تقول في دعائها

.....................................................................................................
...................................................................................................
المهارة  -5-بيان معاني اسماء اهلل
الحسنى
أ) ماهو المعنى المناسب ألسماء اهلل الحسنى التاليه :
االسم
البصير

المعنى

القدير
الرحمن

ب) من خالل حفظك لبعض آيات اهلل هاتي دليال يدل على -:
 )1رحمة اهلل
...................................................................................................
 )2قدرة اهلل
..................................................................................................
 )3أن اهلل يبصر ويرى كل شيء
.................................................................................. ..............

المهارة –  - 6بيان أثر اإليمان بأسماء اهلل وصفاته في حياتنا

أ) المسلم عندما يرى أن اهلل غفور رحيم ماذا يزداد عنده وماذا يعمل ؟
.....................................................................................................
ب) وعندما يعلم أن اهلل شديد العقاب من ماذا يخاف وماذا يتجنب ؟
...................................................................................................
ج) ما الحكم الصحيح في األسماء التاليه ولماذا ؟
عبد الرسول  -عبد الكعبة  -عبد الحسنى – عبد المطلب
..................................................................................................
..................................................................................................
د) مافائدة معرفتنا وفهمنا ألسماء اهلل الحسنى ؟
.................................................................................................
 )5عددي أسماء مما تعرفينها يكون التعبيد فيها هلل تعالى _

............................................................................................. -1
............................................................................................. -2
............................................................................................. -3
و) ما الحكم الصحيح في هذا الحلف ولماذا ؟
( والكعبه ) ( والمصحف ) ( والنبي )
.....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
ي) أكملي الفراغات التالية :
من تعظيم المسلم ألسماء اهلل تعالى وصفاته :
 -1أن يحلف ب...........................................
 -2أن ال يحلف بها إال ..................................
 -2أن اليحلف بها إال عند............................

المهارة  -7-تعريف الشرك مع التمثيل
أ) هاتي مثالًا على الشرك في توحيد الربوبية .
ومثالًا على الشرك في توحيد األلوهية.
ومثالًا على الشرك في توحيد األسماء والصفات

ب) أكملي الفراغ التالي :
الشرك هو  :جعل شريك مع اهلل في .............
ج) قال تعالى ( واعبدوا اهلل وال تشركوا به شيئا )
في اآلية أمر من اهلل  -ضعيه في المربع االول :
وفي اآلية نهى من اهلل  -ضعيه في المربع الثاني :
نهي اهلل

أمر اهلل

د) ضعي أمام العبارة نوع الشرك :
 -1إنسان يدعو غير اهلل
 -2إنسان يدعي علم الغيب
 -3إنسان يشبه صفات اهلل بصفات المخلوقين
اختاري التعريف الصحيح للشرك :

اسم جامع لكل مايحبه اهلل ويرضاه
جعل شريك مع اهلل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته
االفراد بأن اهلل هو الخالق والرازق و المحيي والمميت
المهارة –  - 8بيان خطورة الشرك مع األدلة

أ -من كان عنده أعمالًا صالحة كالصالة والصيام والصدقة لكنه يدعو األموات ويستغيث
بهم فقد حبط عمله  .لماذا ؟

ب -حددي الدليل الذي يبين أن الشرك يحبط جميع األعمال .
ش ِركُوا ِبهِ شَيْئاً ) .
اللهَ وَال تُ ْ
قال تعالى (وَاعْبُدُوا َّ
شرَكُوا لَحَ ِبطَ عَ ْنهُمْ مَا كَانُوا َي ْعمَلُونَ) .
قال تعالى (وَلَوْ أَ ْ

ج) هاتي دليال يبين أن اهلل ال يغفر الشرك اذا مات االنسان عليه .
....................................................................................................
د) ماهي عقوبة المشرك من اهلل تعالى اذا مات على شركه ؟
...................................................................................................

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

المهارة  -11 -ذكر بعض مظاهر الشرك

أ -من خالل فهمك لآلية التالية استخرجي سبب عبادة المشركين لغير اهلل .
قال تعالى :
اللهِ ) .
اللهِ مَا ال يَضُرُّهُمْ وَال يَنْ َف ُعهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُالءِ شُ َفعَاؤُنَا عِنْدَ َّ
( وَ َيعْبُدُونَ مِنْ دُونِ َّ
...................................................................................................
ب) عبد الناس قديما وحديثا غير اهلل فعبدوا الشمس والقمر واألصنام ودعوا غير اهلل ماهو
السبب في ذلك ؟
......................................................................................................
.....................................................................................................
ج) عبد الناس غير اهلل  -اذكري مظاهر الشرك القديمه والحديثة .
...................................................................................................
..................................................................................................
د) أكملي الفراغات التالية :
من معبودات المشركين األصنام
و.................و..................و.......................و....................و................
................

المهارة  -11-أنواع الشرك :
أ -قارني بين الشرك األكبر واألصغر حسب الجدول التالي :
الشرك

شرك أكبر
شرك أصغر

التعريف

الحكم

المثال

الدليل

ب  -ضعي بين األقواس ( شرك أكبر ) ( شرك أصغر )
 -1إنكار أسماء اهلل تعالى وصفاته

(

)

 -2دعاء الرسول عليه السالم بالشفاء والرزق

(

)

 -3يتصدق بماله حتى يمدحه الناس

(

)

 -4رجل يحلف ويقول والنبي

(

)

 -5رجل يدعي أنه يدبر الكون

(

)

 -6طالبه تقول لوال اهلل وفالن

(

)

ج) من خالل المثال التالي حددي هل هو شرك أكبر أم أصغر :
أ -حافظت أمينه على صالة الظهر في المدرسه حتى تحصل على هدية من المعلمة
...............................................................................................
...............................................................................................
ب -تصدقت منال بمبلغ من المال أمام صديقاتها حتى يقال أنها كريمة
...............................................................................................
...............................................................................................

