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 رقم الجلوس  منتظم 

 )                              (  منتسب 

 -أستعن باهلل ثم أجب :

                   :(أمام العبارات اخلاطئة× أمام العبارات الصحيحة وعالمة )  (  √ضع عالمة )  )أ( السؤال األول :

  . قدرة العبد ومشتئة خارجة عن مشيئة الله عز وجل .1
  لك.الساعة حق المرية في ذلك والمسلم يؤمن بوقوعها والشك في ذ .2
  أقتضت حكمة الله عز وجل إخفاء وقت وقوع الساعة . .3
  أنكر الكتفرون  البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن. .4
  اليجوز الحد الشهادة بالجنة والنار إال مادل علية الكتاب والسنة. .5
  األرادة الدينية الشرعية هي كل ما يحبه الله و يرضاة من االقوال واالفعال. .6
  صابت المسلم مصيبة في نفسة أو اهلة او ماله جاز له األحتجاج بالقدر.إذا أ .7
  أختلف العلماء في خروج المسيح الدجال نهاية الزمان. .8

 

 ؟ مع الدليل هللا عز وجل ماهي عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية)ب(   السؤال األول :

 

 

 :  راه مناسب: رتب الكلمات التالية في الجدول بما ت السؤال الثاني
 الحشر_ الشفاعة_ الصراط_ الحساب_ الحوض

 

 المقصودبة  المصلح 
 صلى الله علية وسلم.أمة محمد  تردهمورد عظيم   1
 الى أرض المحشر. االنصرافيوقف الله عبادة قبل   2
 الجسر المنصوب على ظهر جهنم.  3
 التوسط للغير بجلب منعه أو دفع مضره.  4
 بعد بعثهم الى عرصات يوم القيامة.سوق الخالئق   5

 اسم املدقق اسم املراجع   روجعت وبقيت اسم املصحح  الدرجة  الدرجة  السؤال السؤال السؤال السؤال

 وتوقيعه و توقيعه  روجعت وعدلت وتوقيعه كتابة رقما الرابع الثالث الثاني األول

   ارميـــ الععبداهلل      10
 

 

 

 اململكة العربية السعودية    

 وزارة التعــليم           

 إدارة التعليم مبحافظة   

        

 

 هـ8/1436/التاريخ :

 توحيداملادة :

 اثنوي شرعي  اثينالصف :

 الزمن :

 ................................................................................. أسم الطالب :

 هـ    1436-1435للعام الدراسي        (االول الدور)ل الدراسي الثاين اختبار هناية الفص
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 :  بما تراه مناسب أكمل الفراغات التالية   :السؤال الثالث
 
 ...............................................................................................و......................................................................يشترط للشفاعة شرطان هما 1

 
 ..........................................................و..............................و................................و..................................................للقدر أربعة مراتب هي/2

 
 ................................................و.............................و..........................و..............................................نهاعالمات الساعة الصغرى كثيرة م3

 
 األجكام الشرعية .........و...................................................................و..........................................يستمد علم األصول من .................../4

 

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة :   :السؤال الرابع: 

                

 الصالة ❑ الموت ❑ المسيح الدجال ❑ أعظم الفتن على األنسان هي  .1

 محمد ❑ نوح ❑ جبريل ❑ الشفاعة العظمى خاصة بـ:  .2

 عيسى ابن مريم ❑ أهل الشام ❑ أهل اليمن ❑ مسيح الدجال على يد :تكون نهاية ال  .3

 أعلى عليين ❑ أسفل عليين ❑ المقدس ❑ مكان الجنة في:  .4

 عبدالرحمن بن عوف ❑ أبو هريره ❑ أنس بن مالك ❑ مشهود له بالجنة:  .5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة وباهلل التوفيق
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 أ/ عبدهللا العارمي
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