بسم هللا الرحمن الرحيم
المادة  :توحيد
المملكة العربية السعودية
الصف  :الثاني المتوسط
وزارة التعليم
الزمن :ساعة و نصف
اإلدارة العامة التعليم بحائل
رقم الجلوس :
مدرسة  :شراف المتوسطة
أسئلة نهاية اختبار الفصل الدراسي (( األول )) للعام الدراسي 1438 /1437 :هـ
الصف :
اسم الطالب :
الدرجة النهائية رقما ( ) 30
اسم المراجع :
اسم المصحح :
كتابة
توقيعه :
توقيعه :
استعن باهلل ثم اجب عن األسئلة التالية
السؤال األول  /أ  //ضع الرقم من المجموعة (( أ )) امام ما يناسبه من تعريف في المجموعة (( ب )) فيما يلي -:
(( ب ))

(( أ
))
1
2
3
4

االخالص
االستعانة
الشفاعة
الطواف

اظهار الشخص العبادة بقصد ان يراها الناس فيحمدوه عليها
الدوران بالشيء تعبدا و تعظيما
التوسط لآلخرين بجلب منفعة لهم  ،أو دفع مضرة عنهم
طلب العون من هللا جل و عال في الحصول على المطلوب و النجاة من المرهوب
إفراد هللا تعالى بالطاعات و القصد وحده ال شريك له .

ب  // -استخرج من اآليات التالية الصفات التي يجب توفرها فيمن يستحق العبادة.
 .1قال تعالى (أيشركون ماال يخلق شيئا وهم يخلقون)
...........................................................................................................................

 .2قال تعالى (وال يستطيعون لهم نصرا وال أنفسهم ينصرون)
...........................................................................................................................
ج /اذكر اثنين من األسس التي قامت عليها دعوة األنبياء عليهم الصالة والسالم.
.......................................................................... ................................................. - 1
........................................................................................................................... - 2

د /استدل على بطالن عباده عيسى عليه السالم بدليل واحد.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
+++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

السؤال الثاني  /أ  //هل يملك النبي صلى هللا عليه وسلم نفعا ألقرب الناس اليه؟ وما الدليل على ذلك ؟
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ب  // -اختر اإلجابة الصحيحة من بين االقواس فيما يلي-:
 - 1خلق هللا تعالى المالئكة من (( نار  -طين  -نور ))
 - 2لألولياء والصالحين منزلة رفيعة عند هللا منها
((انه ال خوف عليهم  -انه من عادى أولياء هللا فقد توعده هللا بالحرب
 - 3حكم االستعانة بغير هللا فيما ال يقدر عليه اال هللا (( شرك اكبر  -جائز
 - 4قال تعالى (( من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه )) دليل على
(( إذن هللا تعالى للشافع أن يشفع  -رضا هللا تعالى عن المشفوع له  -االستعانة

-

كل ما ذكر ))
 شرك أصغر))))

 - 5ممن يأذن هللا لهم في الشفاعة يوم القيامة (( األنبياء عليهم السالم  -المالئكة عليهم السالم  -كل ما ذكر ))
اقلب الورقة

)) امام العبارات الخاطئة فيما يلي -:

السؤال الثالث  :أ  //ضع عالمة (( )) امام العبارات الصحيحة و عالمة ((
 – 1م أوجه بطالن عبادة األنبياء عليهم السالم ( أنهم عباد من عباد هللا عز وجل )

((

))

 – 2االستعاذة الشرعية هي التي تكون باهلل تعالى و بأسمائه و صفاته

((

))

 – 3العكوف هو لزوم مسج ٍد لطاعة هللا تعالى

((

))

 – 4الشفاعة العظمى تكون لموسى عليه السالم

((

))

 – 5الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير هللا تعالى أو لم تتوفر فيها شروط الشفاعة

((

))

ب  //أي صيغ الشفاعة التالية صحيحة و ايهما غير صحيحة فيما يلي ؟
 – 1يا رسول هللا اشفع لي عند هللا

(( )) ...........................................

 – 2الهم شفع في نبيك محمد صل هللا عليه و سلم

(( )) ...........................................

ج  //مثل للرياء بمثال واحد .
................................................................................................................................................
السؤال الرابع  :أ  //بين الحكم فيما يلي بوضع عالمة ((

)) في الفراغ المناسب فيما يلي -:
جائز

1
2
3

شرك اصغر

شرك اكبر

الرياء
االستعانة باألموات مطلقا كاالستعانة باألولياء
قول (( اعوذ باهلل ثم بك من كذا ))

ب  //يتلخص عالج الرياء في عدة أمور اذكر اثنين منها .
............................................................................................................................................ – 1
............................................................................................................................................. - 2

تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح

