


 

 /   أختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي بوضع دائرة حولها األول :    السؤال

  
  
  
  

:  

  .واألسماء والصفات هو  واأللوهيةإفراد هللا تعالى بالربوبية  –١
  اإليمان  -جـ   اإلحسان–ب التوحيد –أ 

  .وعددهاللعقيدة اإلسالمية أصول   -٢
  خمسة   -جـ   سبعة  –ب  ستة -أ 

  .بعلى إثبات توحيد األلوهية االستدالل  األدلةمن -٣
االستدالل بتوحيد األسماء –ب  الربوبية  االستدالل بتوحيد –أ 

  والصفات 
بيان حال المكذبين  - ج

  بيوم الدين 
  .هللاإال  هال إلمعنى  -٤

إثبات األسماء والصفات  –ب    المعبود بحق إال هللا–أ 
   تعالى 

  إفراد هللا بالعبادة - ج

 .منهج أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة  -٥
مؤمن بإيمانه فاسق  -جـ   كافر –ب فاسق بكبيرته–أ 

  بكبيرته 
  :هماركنا كلمة التوحيد ال إله إال هللا  -٦

  والصالة  ءالدعا -جـ   الخوف والرجاء –ب  واإلثبات النفي - أ 
أن يوقن به المؤمن يقينا ثابتا من االيمان با ومالئكته وكتبه ورسله واليوم  بما يجكل  -٧

  .هواالخر والقدر
  اإليمان - ج   العقيدة - ب  التوحيد-أ   

 .عددها)هللاال  إلهال ( شروط -٨
  خمسة –ج   ستة  -  ب  سبعة  - أ

يسلم وجهه إلى هللا وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى هللا  ومن(قوله تعالى  دل -٩
  :وهوعلى شرط من شروط شهادة ال إله إال هللا  )األمورعاقبة 

  القبول–ج     الصدق–ب        االنقياد –أ   

 .األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة منرضاهويهللا  هما يحبجامع لكل  اسم–١٠
  

  الدعاء -جـ   صالة ال–ب لعبادة ا–أ 
  .واآلخرةأن يسأل العبد ربه كل ما يحتاجه وينتفع به من أمور الدنيا  - ١١

  صالة ال -جـ   المحبة - ب  الدعاء - أ 
رُّ َوأَْنَت أَْرَحُم  أَنِّي(قال تعالى   - ١٢ اِحِمينَ َمسَّنَِي الضُّ دلت اآلية على نوع من التوسل )الرَّ

  .وهوالمشروع 
 بإظهار هللالتوسل إلى - أ 

  الضعف والحاجة واالفتقار  
ى هللا التوسل إل- ب

  عتراف بالذنب باال
التوسل إلى هللا  -ج

  بأسمائه الحسنى 
هللا لنفسه وأثبته له رسوله من غير تحريف  هما أثبتإفراد هللا بالكمال المطلق في إثبات    - ١٣

  . والتعطيلتمثيل  وال تكيفوألوال تشبيه 
توحيد األسماء –ج   توحيد األلوهية  -  ب  توحيد الربوبية–أ       

  والصفات
  

 هـ١٤٤٤ )نهايةفترة(توحيد مسارات  اختبار



 

  
  

  /   :الثانيالسؤال 
 :يليفقط لكل مما  اثنانعددي   - أ

 .السحرسبل الوقاية من  - ١
...................................................  

 .األلوهيةفضائل توحيد  - ٢
...................................................  

 .هللاإال  هال إلشروط  - ٣
...................................................  

 .الوقايةأسباب االنحراف عن العقيدة ووسائل  - ٤
.....................................................  

  
 :يليمثلي بمثال واحد فقط لكل مما   -  ب

 ...........................الشرك األصغر  - ١
 ............................عبادة باطنة      - ٢
 ............................األصغر الكفر  - ٣
 .............................النفاق األصغر - ٤

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ َفانتَُهوا َوَما( - ١٤ َ َشِديُد  آتَاُكُم الرَّ َّ َ إِنَّ  َّ دلت )اْلِعقَابِ َواتَّقُوا 
  .هواآلية على مصدر من مصادر العقيدة 

  إجماع السلف  -ج      السنة النبوية   - ب  القرآن الكريم    -  أ

ِن  َوَمنْ (- ١٥ ا  بالحقَكِذبًا أَْو َكذََّب  هللاَعلَى  أفترىأَْظلَُم ِممَّ َجَهنََّم َمثًْوى  في أَلَْيَس  ۚ جاءهلَمَّ
ِفِرينَ  ْلَكٰ   .وهواآلية على نوع من أنواع الكفر األكبر  تدل) لِّ

  كفر النفاق –ج    كفر الشك -ب  كفر التكذيب  - أ
  .من أدلة وجود هللا وهو )قونالخالأَْم ُهُم  شيءُخِلقُواْ ِمْن َغْيِر  أَمْ ( -١٦

  دليل عقلي - ج       دليل شرعي-ب  دليل حسي- أ       
  .هوكل أمر محدث في الدين – ١٧

  النفاق -ج  اإلفراط-ب  البدعة  - أ
  .اإلسالمحكم السحر في  – ١٨

كفر مخرج من ملة -أ
  اإلسالم

  مكروه  -ج   محرم   - ب

  .تعريفالسخرية واالستخفاف هو – ١٩
  السحر - ج     الرياء  - ب  استهزاء بالدينال  - أ
  .وزجرعنه  يما نهوطاعته فيما امر واجتناب  أخبروطاعته فيما  صديقه فيماأخبرت-٢٠

  التوحيد - ج        اال هللا إلهشهادة ان ال - ب  شهادة أن دمحما رسول هللا-أ



 

  : بما يناسبهاأكملي الفراغات التالية  - ج   
 .وصفاتهاآلثار السلوكية المترتبة على اإليمان بأسماء هللا تعالى  - ١

  ....................................و.......................................
 .المات محبة النبي ملسو هيلع هللا ىلصع - ٢

  ..................................و........................................
 .بالسحرمما يلحق  - ٣

  ..................................و........................................
 .درجات محبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص - ٤

  ..................................و........................................
  
  
  

  " األسئلة  انتهت"                         
  

  
  
  

  

 



 .............. إدارة التعليم بالمنطقة  
 .......... ـ ........ مكتب التعليم ب   

 ...................... مدرسة 
 

 .....................................  االسم : ........................................... الصف والفصل : 
 
 
 
 

 .اختر اإلجابة الصحيحة من بين الخيارات :   السؤال األول

 

 
 
 
 
 

 : أصول العقيدة اإلسالمية تقوم على عدة أركان ، عدد هذه األركان -١

 سبعة ج.  ستةب.  خمسةأ. 

 :   أول ما بدأت به الرسل هو  -٢

الدعوة إلى مكارم أ. 
 األخالق

 تعليم الناس الفقهج.  تصحيح العقيدةب. 

 منهج أهل السنة والجماعة في أسماء هللا وصفاته : :   -٣

  يمثلونها بصفات المخلوقين ج. ينفون بعضها ب.   يثبتونها كما جاءتأ.

نُوَن َحتَّى  )   -٤ ا َقَضْيَت  فَََل َوَرب َِّك ََل يُْؤمِّ مَّ ْم َحَرًجا م ِّ هِّ ُدوا فِّي أَنفُسِّ ُموَك فِّيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ ََل يَجِّ يَُحك ِّ
 : وهو ( تدل اآلية على ركن من أركان تلقي العقيدة اإلسَلمية الصحيحة َويَُسل ُِّموا تَْسلِّيًما

 سالمة العالقاتج.  السالم المتكررب.  التسليم التام أ. 

 في أقواله وأفعاله وتقريراته  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –هم المتبعون لرسول هللا  -٥

 الصوفيةج.  أهل السنة والجماعةب.  أهل اإلسالمأ. 

 العقيدة اإلسالمية هي : القران الكريم والسنة النبوية و .................... مصادر  -٦

 إجماع المراجع العلميةج.  إجماع العلماء المعاصرينب.    إجماع السلف الصالحأ. 

" إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –قال  -7
 يدل الحديث الشريف على سبب من أسباب االنحراف في العقيدة وهو : الدين " . 

 ج. التقليد األعمى اإلفراط والتفريط  .ب االعتماد على الرأي .أ

 هذا تعريف توحيد من الخلق والرزق والتدبير ، –سبحانه  –إفراد هللا بأفعاله  -8

 ج. األسماء والصفات األلوهية  .ب الربوبية  .أ

ِ اْلعَالَِمينَ )  -9 ِ َرب  ُل )(  قُْل إِنَّ َصاَلتِي َونُُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ّلِِلَّ ِلَك أُِمْرُت َوأََنا أَوَّ اَل َشِريَك لَهُ ۖ َوِبذََٰ
 ( هذه اآلية تدل على توحيد  َاْلُمْسِلِمين

 ج. األسماء والصفات األلوهية .ب الربوبية  .أ

 العروة الوثقى هي : – ١0

الصالة على النبي وآله  .ب ال إله إال هللا .أ
 وصحبه

 ج. إتباع المنهج الصحيح

 التوحيدمقرر 
 الفترة األولى  –الفصل األول 

 اختبار الفترة

 .(  شئَت سهالً  للهم ال سهَل إال ما جعلتَه سهالً، وأنت تجعل الحزَن إذاا)  

 

 

   عـب ـت ــي 



  -: الثانيالسؤال 

 

 

 
 
 

 
 

 ال يصح إسالم الشخص إال إذا أتى بتوحيد األلوهية  -١

 خطأ صح

 ال معبود إال هللا  معنى ال إله إال هللا : -٢

 خطأ صح

 شروط ال إله إال هللا خمسة ولكن بشرط العمل بها وليس حفظها فقط  -٣

 خطأ صح

" فإن هللا قد حرم على النار من قال ال إله إال هللا  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –قال النبي  -٤
 يبتغي بذلك وجهه " هذا الحديث دليل على شرط من شروط ال إله إال هللا وهو المحبة :

 خطأ صح

  ما يحبه هللا من األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة . هذا تعريف التوحيد  كل  -٥

 خطأ صح

 تشتمل ال إله إال هللا على ركنين أساسيين هما نفي وإثبات  -٦

 خطأ صح

 أن يسأل العبد ربه كل ما يحتاج وينتفع به من أمور الدنيا واآلخرة هذا تعريف الدعاء -7

 خطأ صح

 من التوسل الممنوع : التوسل بدعاء األحياء الصالحين -8

 خطأ صح

 طمع العبد بفضل هللا ورحمته وكرمه ومغفرته . هذا تعريف الرجاء  -9

 خطأ صح

 يثاب الشخص على فعل دنيوي مثل األكل والنوم إذا نوى به التقرب إلى طاعة هللا  -١0

 خطأ صح



 .............. إدارة التعليم بالمنطقة  
 .......... ـ ........ مكتب التعليم ب   

 ...................... مدرسة 
 

 .....................................  االسم : ........................................... الصف والفصل : 
 
 
 
 

 .اختر اإلجابة الصحيحة من بين الخيارات :   السؤال األول

 

 
 
 
 
 

 : أصول العقيدة اإلسالمية تقوم على عدة أركان ، عدد هذه األركان -١

 سبعة ج.  ستةب.  خمسةأ. 

 :   أول ما بدأت به الرسل هو  -٢

الدعوة إلى مكارم أ. 
 األخالق

 تعليم الناس الفقهج.  تصحيح العقيدةب. 

 منهج أهل السنة والجماعة في أسماء هللا وصفاته : :   -٣

  يمثلونها بصفات المخلوقين ج. ينفون بعضها ب.   يثبتونها كما جاءتأ.

نُوَن َحتَّى  )   -٤ ا َقَضْيَت  فَََل َوَرب َِّك ََل يُْؤمِّ مَّ ْم َحَرًجا م ِّ هِّ ُدوا فِّي أَنفُسِّ ُموَك فِّيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ ََل يَجِّ يَُحك ِّ
 : وهو ( تدل اآلية على ركن من أركان تلقي العقيدة اإلسَلمية الصحيحة َويَُسل ُِّموا تَْسلِّيًما

 سالمة العالقاتج.  السالم المتكررب.  التسليم التام أ. 

 في أقواله وأفعاله وتقريراته  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –هم المتبعون لرسول هللا  -٥

 الصوفيةج.  أهل السنة والجماعةب.  أهل اإلسالمأ. 

 العقيدة اإلسالمية هي : القران الكريم والسنة النبوية و .................... مصادر  -٦

 إجماع المراجع العلميةج.  إجماع العلماء المعاصرينب.    إجماع السلف الصالحأ. 

" إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –قال  -7
 يدل الحديث الشريف على سبب من أسباب االنحراف في العقيدة وهو : الدين " . 

 ج. التقليد األعمى اإلفراط والتفريط  .ب االعتماد على الرأي .أ

 هذا تعريف توحيد من الخلق والرزق والتدبير ، –سبحانه  –إفراد هللا بأفعاله  -8

 ج. األسماء والصفات األلوهية  .ب الربوبية  .أ

ِ اْلعَالَِمينَ )  -9 ِ َرب  ُل )(  قُْل إِنَّ َصاَلتِي َونُُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ّلِِلَّ ِلَك أُِمْرُت َوأََنا أَوَّ اَل َشِريَك لَهُ ۖ َوِبذََٰ
 ( هذه اآلية تدل على توحيد  َاْلُمْسِلِمين

 ج. األسماء والصفات األلوهية .ب الربوبية  .أ

 العروة الوثقى هي : – ١0

الصالة على النبي وآله  .ب ال إله إال هللا .أ
 وصحبه

 ج. إتباع المنهج الصحيح

 التوحيدمقرر 
 الفترة األولى  –الفصل األول 

 اختبار الفترة

 .(  شئَت سهالً  للهم ال سهَل إال ما جعلتَه سهالً، وأنت تجعل الحزَن إذاا)  

 

 

   عـب ـت ــي 

User
Highlight

User
Highlight

User
Highlight

User
Highlight

User
Highlight

User
Highlight

User
Highlight

User
Highlight

User
Highlight

User
Highlight



  -: الثانيالسؤال 

 

 

 
 
 

 
 

 ال يصح إسالم الشخص إال إذا أتى بتوحيد األلوهية  -١

 خطأ صح

 ال معبود إال هللا  معنى ال إله إال هللا : -٢

 خطأ صح

 شروط ال إله إال هللا خمسة ولكن بشرط العمل بها وليس حفظها فقط  -٣

 خطأ صح

" فإن هللا قد حرم على النار من قال ال إله إال هللا  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –قال النبي  -٤
 يبتغي بذلك وجهه " هذا الحديث دليل على شرط من شروط ال إله إال هللا وهو المحبة :

 خطأ صح

  ما يحبه هللا من األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة . هذا تعريف التوحيد  كل  -٥

 خطأ صح

 تشتمل ال إله إال هللا على ركنين أساسيين هما نفي وإثبات  -٦

 خطأ صح

 أن يسأل العبد ربه كل ما يحتاج وينتفع به من أمور الدنيا واآلخرة هذا تعريف الدعاء -7

 خطأ صح

 من التوسل الممنوع : التوسل بدعاء األحياء الصالحين -8

 خطأ صح

 طمع العبد بفضل هللا ورحمته وكرمه ومغفرته . هذا تعريف الرجاء  -9

 خطأ صح

 يثاب الشخص على فعل دنيوي مثل األكل والنوم إذا نوى به التقرب إلى طاعة هللا  -١0

 خطأ صح

User
Highlight

User
Highlight
لا معبود بحق إلا الله 

User
Highlight
شروطها سبعة

User
Highlight
شرط الإخلاص

User
Highlight
الطاعة

User
Highlight

User
Highlight

User
Highlight
توسل مشروع ما داموا أحياء

User
Highlight

User
Highlight


