
 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم

 بالمدينة المنورة 

 مدارس الخندق األهلية

  ابتدائي * متوسط * ثانوي

 أسئلة اختبار

 االول الدور –األول  الفصل الدراسي

 هـ 1441 للعام الدراسي

رقم 

 السؤال

 الدرجة المستحقة
 اسم المراجع اسم المصحح

 كتابة   رقمًا

  األول

  الثاين

 الثالث

 

  الرابع الرابع االبتدائي الصف: : اسم الطالب

 الخامس التوحيد المادة:  رقم الجلوس:
 

 السادس ساعة ونصف الزمن : هـ 1441/   / اليوم والتاريخ
 

ا الدرجة الكلية   رقم 
 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 كتابة
  

 المجموع

 

00 

  

 

 
 

KH-P028-F11A

 

  ولدي الطالب وفقك اهلل استعن باهلل ثم ابدأ اإلجابة 

 أجب عن جميع األسئلة التالية يف نفس الورقة وورقة التظليل  :

 اخرت اإلجابة الصحقحة يف كل مؿا يليت وضؾؾفا يف الؿؽان الؿخصص لؾتظؾقل :  السؤال األول :

 : يصؾي الؿممن هلل وحده , ويصوم هلل وحده دون غقره ففو يطبق توحقدطـدما  -1

 العبادة د  إلوهقة ج  الربوبقة ب  إسؿاء والصػات أ

 : الؽؾؿة التي تعـي أن كل مولود سقعبد اهلل ويتوجه لؾدين الصحقح بدون أي تلثقر هي -2

 الػطرة د  العبادة ج  الدين ب  اإلحسان أ

 يتحول إكل والشرب الى طبادة اذا : -3

كويـا ان كتؼوى هبا  أ

 لؾعبادة

كويـا ان كتؼوى هبا  ب 

 لؾؿعصقة

كويـا ان كتؼوى هبا  د  كويـا ان كتؼوى هبا لؾعب ج 

 لؾسػر

 :رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم يدطو يف مؽة إلى التوحقد مؽث  -4

 أربع طشرة سـة د  ثالث طشرة سـة ج  اثـتي طشرة سـة ب  إحدى طشرة سـة أ

 : محبة اهلل تعالى , الخوف مـه , رجاء ثوابه هي طبادات -5

 بّقـة د  ضاهرة ج  واضحة ب  باصـة أ
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 :ؽن أن يؽون ترك الؿحرمات طبادة إذا كان يؿ -6

خوفا من غضب  أ

 الوالدين

خوفا من غضب  ب 

 الـاس

 خوفا من الدكقا د  خوفا من طؼاب اهلل ج 

 : ما مصقر من صرف العبادة لغقر اهلل يف أخرة -7

خالدًا مخؾدًا يف  ب  وقع يف الشرك إكرب أ

 الـار

 شرك د  وقع يف الشرك إصغر ج 

 ( , هذا دلقل طؾى ان :َوَقاَل َربُُّؽُم اْدُطوكِي َأْستَِجْب َلُؽمْ قال تعالى : ) -8

الدطاء طبادة ٓ  أ

 كجعؾه آ هلل

الصالة طبادة ٓ  ب 

 كتؼرب هبا آ هلل

الحج طبادة ٓ كتؼرب هبا  ج 

 آ هلل

الصدقة طبادة ٓ  د 

 كجعؾفا آ هلل

 :كافة الـاس طؾى طفد الرسول صؾى اهلل طؾقه وسؾم بتوحقد أقر  -9

 الربوبقة د  إسؿاء والصػات ج  إلوهقة ب  الدطوة أ

 : جؿقع إطؿال التي يعؿؾفا الؿسؾم ٓ يؿؽن قبولفا إٓ -11

 بالصوم د  بالتوحقد ج  بدطاء الوالدين ب  بالصالة أ

 : السبب الرئقس الذي خؾق اهلل الخؾق من أجؾه هو -11

 الؿحبة د  التجارة ج  اإلحسان إلى الـاس ب  طبادته وحده أ

ِذيَن آَمـُوا َأَشدُّ ُحبًّا لِؾَّهِ تعالى : )  قال -12  :( دلقل طؾى َوالَّ

 الدطاء د  الرجاء ج  الخوف ب  الؿحبة أ

ُؾوا إِْن ُكـُْتْم ُمْممِـِقنقال تعالى : ) ...  -13  َفَتَوكَّ
ِ
 : (. أمر تطبقق توحقدَوَطَؾى اهلل

 اإلحسان د  إلوهقة ج  الربوبقة ب  الصػات أ

 كل ما يحبه اهلل و يرضاه من إقوال وإطؿال , الظاهرة والباصـة . من آقوال : -14

 قراءة الؼرآن د  الصوم ج  التوكل ب  الصالة أ

 كل ما يحبه اهلل و يرضاه من إقوال وإطؿال , الظاهرة والباصـة . من آطؿال : -15

 قراءة الؼرآن د  التسبقح ج  التوكل ب  الصالة أ

 : ( دلقل طؾى َولَِؿْن َخاَف َمَؼاَم َربِِّه َجـََّتانِ تعالى : )  قال -16

 الدطاء د  الرجاء ج  الخوف ب  الؿحبة أ
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 ة :من أهؿقة توحقد إلوهق -17

خؾق اهلل الخؾق  أ

 ٕجل الدكقا

خؾق اهلل الخؾق  ب 

 ٕجل التوحقد

خؾق اهلل الخؾق ٕجل  ج 

 العؿل

خؾق اهلل الخؾق  د 

 ٕجل الؾعب

 : إفراد العبادة هلل وحده هو تعريف توحقد -18

 إلوهقة د  الربوبقة ج  إسؿاء والصػات ب  اإلحسان أ

 :اإلقرار بلن اهلل تعالى هو رب كل شيء ومالؽه وخالؼه ومدبره هو تعريف توحقد  -19

 اإلحسان د  إسؿاء والصػات ج  الربوبقة ب  إلوهقة أ

ا َكاُكوا َيْعَؿُؾونَ قال تعالى : ) -21  ( هذا دلقل طؾى ان :َوَلْو َأْشَرُكوا َلَحبَِط َطـُْفم مَّ

أرسل اهلل الرسل واكزل  أ

 الؽتب ٕجل التوحقد

جؿقع آطؿال ٓ  ب 

 تؼبل آ بالتوحقد

خؾق اهلل الخؾق ٕجل  ج 

 التوحقد

خؾق اهلل الخؾق  د 

 ٕجل العبادة

 

 

 :  أمام العبارة الخاصئة)×( ( أمام العبارة الصحقحة و طالمة √طزيزي الطالب ضع طالمة) السؤال الثاين :

 

 العبارة م
 العبارة الخاطئة-ب  العبارة الصحيحة -أ

  صح اهللالذي يرزقـا الطعام والشراب هو  21 
  خطأ  التعاسة يف الدكقا وآخرةأهل أهل التوحقد هم  22

 خطأ   يممن جؿقع الؽػار بتوحقد إلوهقة 23

   صح ٓ مالك آ اهللمن أمثؾة توحقد الربوبقة  24

 خطأ   ٓ أصؾي آ هللمن أمثؾة توحقد الربوبقة  25

 خطأ   الدطاء طبادة ٓ كجعؾه إٓ لؾوالدين 26

 خطأ   وأسؿائه وصػاته هو تعريف توحقد إسؿاءإفراد اهلل يف ربوبقته وألوهقته  27

   صح الؿسؾؿون يؼرون بتوحقد الربوبقة وإلوهقة 28

 خطأ   توحقد العبادة يسؿى توحقد إسؿاء والصػات 29

 خطأ   أرسل اهلل الرسل وأكزل طؾقفم الؽتاب ٕجل العؿل 31

 خطأ   أحؽام العبادة  الؿحبة من  31

   صح أكواع التوحقد دون أخر أصبح غقرموّحد من آمن بواحد من 32
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 ما يؾي : أجب طؾى :الثالث السؤال

 . ربع من أمثؾة توحقد إسؿاء والصػاتأاذكر  -أ 

 ................................................................................السؿقع............................1

 ............................................................................................البصقر ............................ -2

 ...........................................................................................الؿؾك............................... -3

 ........................................................................................الؽريم..................................-4

 

 ركان العبادة .أ اثـقن  اذكر -  ب

 ...................................................................................الؿحبة..................................... -1

 ..............................................................................................................الخوف.......... -2

 أجب طؾى ما يؾي :السؤال الثالث: 

 من العبادات الظاهرة . أربعةاذكر  -أ

 ..........................................................................................الصوم............ -1

 ..........................................................................................................الصالة............... -2

 .......................................................................................................الحج.................. -3

 ...................................................................................................الصدقة...................... -4

 

 من الؿعبودات الباصؾة .اثـقن اذكر  - ب

 ...............................................................................................................الشؿس..........-1

 ..............................................................................................................الؼبور..........-2

 

 اكتفت إسئؾة .

 وفقك اهلل يف الدارين ، معلمك .
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 ( نصف درجة)كل فقرة ب

 ( نصف درجة)كل فقرة ب


