
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             

                                                                                             (سادسالصف ال أسئلة توحيد) 

 زمن االختبار : ......... .............................................................................. اسم الطالب :

 :نتبع السنة النبوية (1
 اعتقادا بال عملد(  ظاىراابطنا دون ج (  قوال بال عملب(  ظاىرا وابطناأ (   

 :أهل السنة يتمسكون بسنة (2
النيب دمحم صلى هللا   (أ

 عليو وسلم
 املالئكة د( العلماء ج(  الناس (ب

 : نصحنا النيب بسنته قائال متسكوا هبا وعضوا عليها بـــــ (3
 السيوفد(     االسنانج(   االايدي(ب النواجذ(أ

 :املؤمن يكون على مثل ما كان عليه (4

 النيب يوسفد(  النيب موسىج(  النيب عيسىب(   لنيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلصا أ(

 :االحسان والرمحة والعدل مع الناس من منهج (5
 الذنوب واملعاصيأىل د(  أىل البدعة والضاللةج(  أىل الشرك والنفاق(أ أىل السنة واجلماعة أ(

 :قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص ) كل حمدثة بدعة وكل بدعة ...... ( (6
 مجاعةد(   ضاللة(  ج  فرقة(ب ىداية (أ

 :ملسو هيلع هللا ىلص تقدمي حمبته على حمبة من حقوق املصطفى (7
  الزكاة د( الوالدينج(  الصومب(  الصالة أ( 

 :فما حكم فعله أحدا من أصحاب الرسول هللا عليه وسلم  إذا مسعت أحدا يسب(8
 مكروهد(  حمرمج(  نفاق(ب شرك(أ

 

 

                          اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي :السؤال األول : 

 
 



 

 السؤال الثاني : ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة 

:           

 (    )                .الصحابة ىم من حفظوا لنا أحاديث النيب وىدية وسنتة  (1
 (   )                           .الصحابة ىم من امنوا ابلرسول واتبعوه ونصروه (2
 (   )   أىل بيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص ىم أقارب الرسول الذين حرمت عليهم الصدقة.    (3
 (  )                                  .عمر بن عبد العزيز من صحابة النيب ملسو هيلع هللا ىلص (4
 (   )              .من لقي النيب مؤمنا بو ومل ميت على ذلك فهو من الصحابة (5
 (   )                    .أول من آمن برسالة النيب ملسو هيلع هللا ىلص حفصة بنت عمر اهنع هللا يضر  (6
 
 

              : : أجب على األسئلة اآلتية  السؤال الثالث

 :أذكر أثنني من حقوق النيب ملسو هيلع هللا ىلص  أ (
  1........................................ 
.2......................................... 

 :أول زوجة للنيب ملسو هيلع هللا ىلص هي  ب (

............................................................................................ 
 :مصدر العقيدة هو ج (

1 - ................................................... . 
2 - ................................................... . 
 . إمجاع السلف الصاحل. -3
 
 اجتمعوا على احلق ومل يتفرقوا يف الدين ، ما الدليل على هذا ؟مسوا أهل اجلماعة ابجلماعة الهنم  د(

............................................................................................ 

............................................................................................ 
 
 


