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اختبار مادة التوحٌد  , 1الفترة الثالثة  ,الفصل الدراسً الثانً لعام 1439هـ 1441 -هـ
السؤال األول  :اختٌار من متعدد
اختاري اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً :
( -1كل ما ٌحبه هللا تعالى وٌرضاه من األقوال واألعمال المشروعة فً كتابه وعلى لسان نبٌه) هو معنى :
ج -العبادة
أ -الدعاء
د -الرجاء
ب -التوحٌد
 -2شروط قبول العبادة شرطان هما :
ج -ان تكون ظاهرة وباطنة
أ -ان تكون خالصة هلل وصوابا
د -ال شًء مما ذكر
ب -ان تجمع بٌن الحب والذل
 -3معتقد اهل السنة والجماعة فً اسماء هللا وصفاته :
جٌ -ثبتون ما ذكره هللا فً كتابه وسنته وٌنفون ما نفاه
أٌ -زٌدون وٌنقصون فً اسمائه
دٌ -جعلون عقولهم األصل فً اثبات االسماء
بٌ -مثلون وٌعطلون فً بعض صفاته
 -4اسماء هللا وصفاته بالغة فً الحسن غاٌته  ,ووجه الحسن فً اسمائه هو :
ج ( -أ وب ) كالهما صحٌح
أ -لدالتها على مسمى هللا عز وجل
د -ال شًء مما ذكر
ب -ألنها متضمنة لصفات كاملة ال نقص فٌها
 -5قال تعالى (وهلل المثل األعلى وهو العزٌز الحكٌم ) دلت اآلٌة على ان صفات هللا تعالى كلها صفات كمال
ال نقص فٌها  ,وهذه اآلٌة من األدلة :
ج -الفطرٌة
أ -السمعٌة
د -ال شًء
ب -العقلٌة
 -6قال  ( إن هلل تسعة وتسعون اسما مئة إال واحد من أحصاها دخل الجنة ) اإلحصاء المتمثل فً العمل
بمقتضاها ودعاء هللا بها هو اإلحصاء :
ج -الفقهً
أ -النظري
د -القلبً
ب -العملً
 -7كم مرة ورد اسم السمٌع فً كتاب هللا العزٌز:
ج 43 -مرة
أ 42 -مرة
د 25 -مرة
ب 44 -مرة
 -8آثار اإلٌمان بإسمً هللا ( السمٌع والبصٌر )
أ -الخوف من هللا تعالى ج -مراقبة هللا تعالى
د -جمٌع ما ذكر صحٌح
ب -الرجاء
 -9معنى الكفر األكبر هو :
ج -أن ٌجعل العبد مع هلل شرٌك
أ -عدم االٌمان باهلل
د -الذنوب الغٌر مخرجة من الملة
بٌ -ظهر اإلٌمان وٌبطن الكفر
مثال على الشرك األصغر :
-11
ج -اظهار الطاعة وابطان المعصٌة
أ -قتال المسلم
د -اإلباء واالستكبار
ب -الرٌاء
( درجة على كل فقرة )

مثال على النفاق األكبر :
-11
ج -عدم اإلٌمان إباء واستكبار
أ -السرور والفرح بانخفاض دٌن اإلسالم
د -الرٌاء
ب -صرف العبادات لغٌر هللا تعالى
السؤال الثانً  ( :درجة على كل فقرة )
ضعً عالمة صح او خطاء فٌما ٌلً :
)
 -1العبادة تعم جمٌع مجاالت الحٌاة المتنوعة  ,سواء كانت عبادات محضة أو غٌر محضة (
)
 -2عبادات الجوارح أعظم من العبادات القلبٌة (
)
 -3الدعاء واالستغاثة بغٌر هللا كفر ال ٌخرج من الملة (
)
 -4أهل التعطٌل ٌجعلون عقولهم و آراءهم هً األصل فً إثبات اسماء هللا تعالى وصفاته (
السؤال الثالث  :اجٌب عما ٌأتً  ( :درجة على كل فراغ )
 -1وصف هللا تعالى نبٌه محمد بوصف كمال فً أول سورة الكهف ,فما هذا الوصف ؟
*
 -2هلل سبحانه وتعالى اسماء وصفات  ,ما لفرق بٌن االسم والصفة ؟
*
*
 -3ما األثار السلوكٌة المترتبة على اإلٌمان بأسماء هللا وصفاته ؟
*
*
 -4لماذا ندرس األقوال واألفعال التً تنافً التوحٌد ؟
*
*
اسأل هللا لكن التوفٌق والنجاح معلمة المادة  /أمٌرة بخش

