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اسم الطالب ............................. :
اسم المصحح ...................... :اسم المراجع ....................... :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجب عن االسئلة التالية مستعينا باهلل
الدرجة

السؤال االول :
 -1عرف التوحيد شرعا..............................................................................:
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 -2ما الحكمة من خلق الجن واالنس مع الدليل ؟
..........................................................................................................
..........................................................................................................
 -3ال اله اال هللا ( لها ركنان ) اذكرهما .
.........................................................................................................
4ـ عرف الشرك.......................................................................................:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثاني  :ضع عالمة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) امام العبارة الخاطئة
مع تصحيح الخطأ إن وجد فيما يلي:
 )1معنى تحقيق التوحيد تخلصه من الشرك .

(

) .............

 )2اعظم الذنوب على االطالق الزنا .

(

) ..............

 )3من حماية الرسول  للتوحيد دعائه بأن ال يجعل هللا قبره وثنا ً يعبد (.
 )4يجوز للمسلم قول ( ما شاء هللا وشئت )(
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).............

)....................................
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السؤال الثالث  :اختر من بين االقواس بوضع دائرة على االجابة الصحيحة :
 -1التوحيد الذي أقر به مشركو العرب قبل البعثة ( الربوبية – االلوهية – االسماء والصفات)
 -2الحلف بغير هللا

 -3اعتقاد ان هناك خالق مع هللا

( شرك اكبر – شرك اصغر – الربوبية )

شرك بـ

(الربوبية – االلوهية – االسماء والصفات)
تابع الصفحة الثانية

الدرجة
3

السؤال الرابع :
أ /أكمل الفراغ بما يناسب . :
 )1قال رسول هللا  ( إن هللا حرم على النار من قال ................................... :وجه هللا
.
 )2معنى شهادة ( أن محمد رسول هللا  .أقر ........................................................
..........................................................................................................
 )3الظلم هو ......................................................................................... :
...............................................وسمي الظلم شركا ألنه .................................
 )4يشترط لقبول العمل شرطان :
...................................................................................................... .1
...................................................................................................... .2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب  :استخرج من اآلية الصفات التي أثنى هللا بها على خليله ابراهيم 
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ِيم َكانَ أُمةً قَانِتًا ِ لِّلِ َحنِيفًا َولَ ْم يَكُ ِمنَ ْال ُم ْش ِركِينَ )) النحل 120 :
في قوله (( :إِن إِب َْراه َ
................................................... -1
.................................................. -2
................................................... -3
انتهت االسئلة
أسأل هللا التوفيق لكم جميعا
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