
 
 
 

 االسم :                                                             التارٌخ :    /    / 

 هـ1441-1439ألولى , الفصل الدراسً الثانً لعام للصف األول ثانوي , الفترة ا 1اختبار مادة توحٌد 

 اختٌار من متعدد السؤال األول :
 ) درجة على كل فقرة ( اختاري اإلجابة الصحٌح فٌما ٌلً :

 تعرٌف العقٌدة اإلسالمٌة هً : -1
 دعا إلٌها اإلسالم من فعل الواجبات وترك المحرماتاألحكام العملٌة الظاهرة التً  - أ

 التً ٌجزم وٌوقن بها المسلمالثوابت العلمٌة  - ب
 الطرٌق والسٌرة حسنة او قبٌحة ,محمودة او مذمومة - ت

 أصول العقٌدة اإلسالمٌة واساسها هو : -2
 أركان اإلٌمان الستة - أ

 أركان اإلسالم الخمسة - ب
 اإلحسان - ت

 حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل ملخلٹٱٹٱُّٱ  -3

بقرة:  َّ مي  خي  دلت اآلٌة الكرٌمة على أن العقٌدة اإلسالمٌة : ٢١١ال

 هً العقٌدة الوحٌدة التً تحقق الطمأنٌنة واألمن للمتمسكٌن بها - أ
 هً سبب للنصر والعزة والغلبة - ب
 هً حبل هللا المتٌن - ت

 مصادر العقٌدة هً : -4
 االجتهاد والقٌاس - أ

 الكتاب والسنة - ب
 اإلجماع - ت

 مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن ممام يل ىل  مل يك ٹٱٹٱُّٱ -5
 دلت اآلٌة الكرٌمة على أن القرآن الكرٌم : ٩٧ – ٨٧يس:  َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني

 حوى الرد على كل مخالف للعقٌدة الصحٌحة - أ
 حوى على براهٌن عقلٌة متعددة فً تقرٌر العقٌدة اإلسالمٌة - ب
 أنه أصح دلٌل وأقوى برهان فً الرد على شبهات منكري التوحٌد والنبوة والٌوم اآلخر - ت

 َّ  هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئجئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱٹٱٹٱ -6
ر:   والحكم هو: دلت اآلٌة الكرٌمة على حكم التصدٌق واالنقٌاد واإلتباع لما صح عن رسول هللا   ٧الحش

 واجب - أ
 جائز - ب
 مستحب - ت

 



 
 
 

 منهج اهل السنة والجماعة فً تلقً العقٌدة اإلسالمٌة هو: -7
 فً كتابه وما صح عن رسولهنقٌاد الكامل لكل ما جاء عن هللا التسلٌم التام , واال - أ

 االتباع وترك االبتداع فً الدٌن - ب
 جمٌع ما ذكر صحٌح - ت

 ,وصحابته رضوان هللا علٌهم:من خصائص منهج أهل السنة والجماعة فً متابعة نبٌهم -8
 ظاهراً وباطناً  اتباع سنة الرسول - أ

 ال نسخ فً األخبار وال فً أصول الدٌن - ب
 بعضاعصمة هللا تعالى لهم عن تكفٌر بعضهم  - ت

: ) أنا زعٌم ببٌت فً ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً( دل الحدٌث الشرٌف على ان من قال  -9
 خصائص منهج أهل السنة والجماعة فٌما بٌنهم أنهم :

 ٌرون إقامة الحج والجهاد والجمع واألعٌاد مع األمراء أبراراً كانوا أو فجارا - أ
 الحالل والحرام ترك الخصام والجدال والمراء فً مسائل - ب
 عصمة هللا تعالى لهم عن تكفٌر بعضهم البعض  - ت

 من أسباب االنحراف عن العقٌدة الداخلٌة : -11
 تأثر بعض المسلمٌن باألمم المجاورة واألخذ بثقافاتها وافكارها الدٌنٌة - أ

 ترجمة كتب الفلسفة المنحرفة - ب
 اتباع الهوى - ت

 من امثلة البدع االعتقادٌة : -11
 كإحداث صالة سادسةبدعة فً أصل العبادة  - أ

 بدع الخوارج كتكفٌر مرتكب الكبٌرة - ب
 بدعة تخصٌص وقت للعبادة المشروعة كتخصٌص ٌوم النصف من شعبان - ت

 منهج أهل السنة والجماعة تجاه البدع والمبتدعة : -12
 الوصٌة باتباع السنة والسعً فً نشرها - أ

 مناظرتهم وتبٌن الحق لهم - ب
 جمٌع ما ذكر صحٌح - ت

 ) درجة على كل فقرة ( المة صح أمام العبارة الصحٌحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً :ضعً ع السؤال الثانً :

 إن تصحٌح العقٌدة هو مفتاح دعوة الرسل علٌهم السالم )         ( -1
 فً أقواله وأفعاله وتقرٌراته )           ( أهل السنة والجماعة هم المتمسكون والمتبعون لرسول هللا  -2
 منهج اهل السنة والجماعة فً مصادر العقٌدة رد التنازع الى الكتاب والسنة )          (من خصائص  -3
 البدعة شرعاً هً كل محدثة فً الدٌن من زٌادة فقط )          ( -4
 البدعة العملٌة هً ما تعلقت باالعتقاد )         ( -5
 منهج أهل السنة والجماعة تجاه المبتدعة نصحهم بشدة )          ( -6

  قارنً بٌن حكم مرتكب الكبٌرة عند الخوارج واهل السنة والجماعة؟ لسؤال الثالث :ا
 الخوارج :

 اهل السنة والجماعة :

 ؟عللً اذا وجد ما ٌوهم التعارض بٌن النص الشرعً والعقل فعلٌنا ان ننقاد للنص الشرعً  سؤال التحسٌن :
1- 
2- 

 اسأل هللا لكن التوفٌق والنجاح             معلمة المادة / أمٌرة بخش               


