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 الفصل الدراسي الثاني لدراسات اإلسالميةأسئلة مراجعة شاملة ملادة ا

 : التوحيد أواًل

 العبادة وحدة 

 :األولالسؤال   
 (أمام العبارة الخاطئة×(أمام اإلجابة الصحيحة والرمز)√ضعي الرمز)

 األصل األول من األصول الثالثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة الرب )      (  -1

 )          (هللا        ربوبية على دليل{  العالمين رب هلل الحمد} تعالى قوله  -2

 معنى الحمدهلل : الثناء على هللا )        ( -3

 من النعم الباطنة : األكل والشرب )        ( -4

 النعم تنقسم إلى قسمين ظاهرة وباطنة )        ( -5

 )          (                السماء من للمطر إنزاله الرب معرفة دالئل من -6

 )          (        واألرض السماء في المخلوقات جميع( العالمين) معنى -7

 بل والجبال )      (من مخلوقات هللا العظيمة : اإل -8

 من آيات هللا الكونية السماء واألرض   )       ( -9

 أعرف ربي بإجابته للدعاء      )    ( -10

 )       (   للكون وحده معنى الرب هو الخالق المدبر  -11

 إذا عرفت ربي وجب علي أن أعبده )          ( -12

 من العبادات الباطنة : الصالة )       ( -13

 الحكمة من خلق الخلق : األكل والشرب       )        ( -14

 جزاء من أشرك باهلل : حبط عمله )         ( -15

 التي أريدها )      ( لتحقق شروط العبادة وجب علي أن أصلي هلل وحده  على الطريقة -16

 شروط العبادة اإلخالص والمتابعة )        ( -17
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 عمل إحباط على دليل 18 األنعام{  يعملون كانوا ما عنهم لحبط أشركوا ولو} تعالى قال  -18

 )        (        المشرك

 )        ( لها وخلقهم بعبادته الناس جميع هللا أمر لقد -19

 هللا تعالى  )       (الدعاء هو طلب العبد حاجاته من  -20

 الدعاء من أعظم العبادات وأجلها )     ( -21

 من دعاء غير هللا فقد أشرك )      ( -22

 للخوف معاني عديدة منها الرهبة والخشية )      ( -23

 من ثمرات الخوف أنه يدفعنا إلى العمل الصالح   )     ( -24

 جزاء الخوف من هللا الجنة     )     (  -25

 ة هللا ورحمته   )     (الرجاء هو الرغبة بمغفر -26

 حكم التوكل على هللا واجب والتوكل على غيره شرك)     ( -27

 من األمور  التي تساعد على الخوف النظر في مخلوقات هللا العظيمة ، كالشمس والقمر)  ( -28

 تجوز االستغاثة بغير هللا )    ( -29

 (     ما كان حاجزاً عن محارم هللا تعظيماً له هو تعريف الدعاء)  -30

 ستعاذة هي طلب الحماية من كل مكروه )     (اال -31

 من معاني الرجاء الرغبة )     ( -32

 هناك فرق بين التوكل والتواكل )     ( -33

 لتوكل ينافي األخذ باألسباب )     (ا -34

 ثمرة توكلنا على هللا أن يكفينا ما أهمنا من أمري الدنيا واآلخرة) (    -35

 و بعمله رحمة هللا)  (مثال الرجاء : أن يكرم المسلم جاره ثم يرج -36

 االلتجاء إلى هللا وطلب الحماية من كل مكروه هو تعريف االستعانة )  ( -37

 تشرع االستعاذة باهلل من كل مؤٍذ وعدو )     ( -38

 من أدلة االستعاذة باهلل سورة الفلق )     ( -39

 لمسلم يستعين باهلل عز ووجل وال يستعين بغيره )    ( ا -40

 حكم االستعانة بغير هللا فيما ال يقدر عليه إال هللا شرك )   (  -41
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 تعريف الخشوع : التذلل لعظمة هللا )   ( -42

 من أهم مواقع الخشوع هلل ، الخشوع في الصالة )    ( -43

 الخشوع عبادة عظيمة ال تصرف إال هلل )   ( -44

 معنى اإلنابة الرجوع إلى هللا بالتوبة واالستقامة على طاعته )    (   -45

 يجوز الذبح لغير هللا )   ( -46

 من أمثلة الذبح لغير هللا ذبح العقيقة )    ( -47

 (  حكم الوفاء بالنذر واجب )   -48

 (   حكم الذبح لغير هللا شرك أكبر )  -49

 من أمثلة الذبح هلل : األضاحي )     ( -50

 (    قول :هلل علي إن نجحت في االمتحان صوم يوم ) مثال النذر أن ي -51

 (    التذلل لعظمة هللا هو تعرف الخشوع )  -52

 )     ( 2دليل الذبح } فََصل ِّ لَِّرب َِّك َواْنَحْر { الكوثر -53

 (      لنذر هو أن يوجب اإلنسان على نفسه شيئاً لم يوجبه الشرع )ا -54

 امتدح هللا في كتابه الموفون بالنذر )    (   -55

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثاني: اختاري اإلجابة الصحيحة: 

 المقبولة : هللا عبادة على األمثلة من -1

  عليه وسلمصلى هللا  النبي صلى هلل كما  الصالة(أ)

 وقتها غير في المغرب صالة(ب)

  عمدا الفجر صالة تأخير(ج)

 رياء الصالة(د)
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  بها علينا هللا أنعم التي الظاهرة النعم أنواع من -2

 والشرب األكل(أ)

 علينا هللا غضب(ب)

  القتل(ج)

 الكوارث نزول(د) 

 هللا لغير العبادة أمثلة من -3

  الصالة(أ)

 بالمعروف األمر(ب)

  المنكر عن النهي(ج)

 األموات دعاء(د)

 ذلك على ومات تعالى باهلل أشرك من جزاء -4

  عمله قبول(أ)

  عمله إحباط(ب)

   هللا رضا(ج)

 الجنة(د)

 العباد على هللا حق -5

 يعبدوه أن (أ)

 يعصوه أن(ب)

 به يكفروا أن(ج)

 ينكروه أن(د)

 القولية العبادات أمثلة من -6

  الصالة(أ)

 القرآن قراءة(ب)

      الصوم(ج)

 الحج(د)
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 الكفر أنواع أعظم -7

  باهلل الشرك(أ)
  السحر(ب)
  الربا(ج)
 المعصية(د)

 تعالى: هللا غير دعاء حكم -8

 جائز( أ)

 شرك( ب)

  مستحب( جـ)

 مكروه( د)

 :                        الخوف معاني من-9

 الرهبة(أ)

 الرجاء( ب)

 الرغبة( جـ)

 اإلنابة( د)

 :   هللا على التوكل حكم-10

  سنة( أ)

  واجب(ب)

 مكروه( جـ)

 مستحب( د)

 :   تعريف هو(  ومغفرته وكرمه ورحمته هللا بفضل العبد طمع) -11

 الخوف(  أ) 

 الرجاء( ب)

  التوكل( جـ)

 االستغاثة(د)
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 : والعقرب الحية من الخوف حكم-12

 جائز(أ)

 مكروه(ب)

 محرم(ج)

 مستحب(د)

 هللا بغير االستغاثة أمثلة من-13

 الغريق استغاثة(أ)

 المكروب استغاثة(ب)

 األموات االستغاثة(ج)

 بدر غزوة في بربه النبي استغاثة(د)

 : الرجاء معاني من-14

 الخوف(أ)

 الرهبة(ب)

 الرغبة(ج)

 الخشية(د)

نِّينَ  ُكنتُم إِّن فَتََوَكلُوا ّللَاِّ  َوَعلَى}  تعالى قوله-15 ْؤمِّ  : دليل 23 المائدة{ مُّ

 الخوف(أ)

 النذر(ب)

 التوكل(ج)

 الخشوع(د)

 : كل من باهلل يستعاذ-16

 شيطان(أ)

 إنسان(ب)

 محب(ج)

 مكروه(د)
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 : تعريف هو(  مكروه كل من الحماية وطلب هللا إلى االلتجاء-17

 االستعانة(أ)

 االستعاذة(ب)

 االستغاثة(ج)

 اإلنابة(د)

 : هللا إال عليه يقدر ال فيما هللا بغير االستعانة حكم-18

 واجب(أ)

 جائز(ب)

 شرك(ج)

 مكروه(د)

 : في الخشوع ، هلل الخشوع مواقع أهم من-19

 الصالة(أ)

 الصيام(ب)

 الحج(ج)

 االستغفار(د)

 :  اإلنابة معنى -20

 بالتوبة هللا إلى الرجوع(  أ) 

 واالستغفار الذكر( ب)

 هللا بفضل العبد طمع( جـ)

 مكروه كل من الحماية طلب(د)

 : بالنذر الوفاء حكم-21

 واجب(أ)

 سنة(ب)

 مستحب(ج)

 مكروه(د)
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 : دليل 2 الكوثر{ َواْنَحرْ  لَِّرب ِّكَ  فََصل ِّ } -22

 الذبح(أ)

 النذر(ب)

 الرجاء(ج)

 اإلنابة(د)

 : هللا لغير الذبح أمثلة من-

 األضحية ذبح(أ)

 العقيقة ذبح(ب)

 الهدي ذبح(ج)

 للقبور الذبح(د)

 : هللا لغير النذر حكم-24

 جائز(أ)

 شرك(ب)

 سنة(ج)

 مكروه(د)

 [باهلل فاستعن استعنت إذا] صلى هللا عليه وسلم  النبي قال-25

 االستعانة(أ)

 االستعاذة(ب)

 االستغاثة(ج)

 اإلنابة(د)
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  األول العمود في مدلوالتها الثاني مع العمود في األدلة بين السؤال الثالث : زاوجي

 

 

 

 

 العمود الثاني العمود األول

 ] إذا استعنت فاستعن باهلل[)أ(قال النبي دليل االستعاذة   -1

 دليل االستعانة  -2
)ب( قال هللا تعالى }َوأَِنيبُوا إِلَٰى َرب ُِكْم َوأَْسِلُموا 

 54لَهُ {الزمر

 دليل اإلنابة  -3
ِ فَتََوكهلُوا إِن ُكنتُم  )ج(قال تعالى }َوَعلَى َّللاه

ْؤِمِنيَن {المائدة   23مُّ

 دليل النذر  -4
ِ اْلفَلَِق * ِمن َشر ِ  )د( قال تعالى }قُْل أَُعوذُ بَِرب 

 2-1َما َخلََق{ الفلق 

 دليل الذبح   -5
)هـ( قال تعالى }فََصل ِ ِلَرب َِك َواْنَحْر { 

 2الكوثرآية 

 دليل الخشوع-6
)و( قال تعالى }يُوفُوَن بِالنهْذِر َويََخافُوَن َيْوًما 

هُ    7ُمْستَِطيًرا { اإلنسان َكاَن َشرُّ

 ] الدعاء هو العبادة [  ) ز( قال النبي دليل الدعاء  -7

 دليل التوكل  -8

)ح(قال تعالى }إنهُهْم َكانُوا يَُساِرُعوَن فِي 

اْلَخْيَراِت َويَْدُعوَننَا َرَغبًا َوَرَهبًاۖ  َوَكانُوا لَنَا 

 90َخاِشِعيَن {األنبياء 

 دليل الخوف  -9 -1
قال تعالى :}فَََل تََخافُوُهْم َوَخافُوِن إِن ُكنتُم )ط( 

ْؤِمِنيَن{  مُّ

 دليل الرجاء -10 -2
)ك(قال تعالى }إِْذ تَْستَِغيثُوَن َربهُكْم فَاْستََجاَب 

 لَُكْم{

 دليل االستغاثة  -11 -3

)ل( قال تعالى }إنهُهْم َكانُوا يَُساِرُعوَن فِي 

َرَهبًاۖ  َوَكانُوا لَنَا اْلَخْيَراِت َويَْدُعوَننَا َرَغبًا وَ 

 َخاِشِعيَن {



10 
 

 السؤال الرابع : عرفي كالً مما يلي مع ذكر مثال 

 المثال التعريف 

   الدعاء

   الرجاء

   التوكل

   االستغاثة

   االستعانة

   الخشوع

   اإلنابة

   الذبح

   النذر

   االستغاذة

   الخوف
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 عما يلي :  السؤال الخامس : أجيبي

 من دالئل معرفة هللا .................... و.................... -1

 من شروط قبول العبادة ...................... و ..............................  -2

 الحكمة من خلق الجن واإلنس ......................................... -3

 أن .........................معه أحد في عبادته إن هللا سبحانه وتعالى اليرضى -4

 ربي هللا الذي رباني وربى جميع ....................بنعمه -5

 من نعم هللا الظاهرة علينا الطعام و..................و..................... -6

 من نعم هللا الباطنة ............................................ -7

 فة الرب إنزال ............من السماءمن دالئل معر- -8

 من األمثلة على عبادة هللا .....................و.......................و............................... -9

 من عبد هللا وأطاعه دخل ....................ومن عصاه وتعدى حدوده دخل .....................  -10

 ومات على ذلك فقد ........................عملهجزاء من أشرك باهلل تعالى  -11

 ....................................................................................................هيالعبادة -12

 أهمية الدعاء :........................................................................ -13

 وعين هما :............................و....................................أنواع الخوف ن -14

 ثمرة التوكل على هللا............................................................. -15

 حكم االستغاثة بغير هللا ....................................................................... -16

 ........................................................... قدليل على الحكمة من خلق الخلال -17

 الدليل على جزاء من أشرك باهلل ........................................................................ -18

 ......................................الدليل على معرفة العبد ربه ..................................... -19
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  معرفة الدين ومراتبه وحدة 

 ختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس .ا: السؤال األول 

 مراتب الدين ثَلثة وهي : :1

                أ/اإلسَلم واإليمان فقط                 ب/اإلسَلم  والتوحيد                                             

 ج/اإلحسان واإلسَلم                    د/ اإلسَلم واإلحسان واإليمان

 :تعريف هو وأهله الشرك من والبراءة بالطاعة له نقيادواال بالتوحيد هلل االستسَلم : 2

                                                                                       التوحيد أ/اإلسَلم                                      ب/

 اإلحسان ج/اإليمان                                     د/

 إله ال هللا :  عدد أركان شهادة أن ال:3

                                                                                 أ/ واحد                                                 ب/ اثنان          

 ج/ ثَلث                                               د/ أربع

 النفي في التوحيد هو : :2

                                                             إثبات العبادة هلل وحده ب/            يعبد من هللا  نفي جميع ماأ/

 طاعة الصحابة  د/                    طاعة الرسول  ج/

 اإلثبات في التوحيد هو :  :3

                                                 إثبات العبادة هلل وحده ب/                   في العبادة لغير هللا أ/

 تباع أهل السنة والجماعة د/إ                        حب الصحابةج/

 

 :سبب تصديق األخبار التي أخبر بها الرسول :4

                                                                       ألنه رسول هللا  ب/                    من الصحابةألنه أ/

 ألنه من أل بيت الرسول د/                  ألنه من المؤمنين ج/
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ا تَْعبُدُوَن )قوله تعالى ) :5 ( إاِله الهِذي 26َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم أِلَبِيِه َوقَْوِمِه إِنهنِي بََراٌء ِممه

 (سورة الزخرف 27)فََطَرنِي فَإِنههُ َسيَْهِديِن 

 تضمنت هذه اآلية ؟ 

                                                                         إثبات فقط  ب/                               نفي فقطأ/

 نهي  د/                         نفي وإثبات ج/

يوافق قول ..............تتضمن    28ية رقم آسورة الزخرف إِاله الهِذي فََطَرنِي  (اآلية في قولة تعالى ) :6

 إال هللا(.(

                                                                                      إثبات   ب/                                       نفيأ/ 

 آخر  شيء د/                                      نهيج/

 :عدد أركان اإلحسان :9

أ/ركنين فقط                              ب/ ركن واحد فقط                                                           

 ج/ثَلث أركان                            د/ أربع أركان  

 : )أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تك تراه فإنه يراك( هو تعريف:10

                                                                                       التوحيد ب/                           أ/اإلسَلم            

 اإلحسان ج/اإليمان                                     د/

ِ قال هللا تعالى ):11  دليل على:     158سورة األعراف  (إِلَْيُكْم َجِميعًاقُْل يَا أَيَُّها النَّاُس إِن ِي َرُسوُل َّللاَّ

                                                                                       اإلسَلم أ/شهادة أن ال إله إال هللا                    ب/      

  اإليمان  ج/شهادة أن محمد رسول هللا                د/

         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

                                               


	التوحيد

