
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الرابع اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/13                   

* للحصول على جميع أوراق المستوى الرابع في مادة التوحيد ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/13unification                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الرابع في مادة التوحيد الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                    

                  https://www.almanahj.com/sa/13unification1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى الرابع اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade13                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 ( املستوى الرابع  نظام فصلي2اسئلة مادة التوحيد )

 األسئله املقاليه

 عللي :.

 تسمية املسيح الدجال بهذا االسم -1

 الن عينه ممسوحه وقيل ألنه ميسح االرض 

 تسمية اليوم االخر بهذا االسم  -2

 ألنه ال يوم بعده فهو اخر األيام 

 تكفل اهلل تعاىل حبفظ القران الكريم .-3

 لتقوم احلجه به على الناس  .

 وزن االعمال يوم القيامة  .-4

 إقامه للحجة على العباد وإظهار للعدل .

 عدم صحة نسبة الكتب السابقة  التورات واالجنيل احلاليني اىل رسلهم .-5

 صحيحه . ألنه كتب حمرفه وغري  

 تسمية يوم القيامة بالساعة  .-6

 لسرعة احلساب فيها  . وألنها تفجا الناس يف ساعة فيموت اخللق بصيحة واحده

 

 

 



 

 

 عددي اثنني لكل مما يلي 

 االسباب املعينة على تعظيم اهلل ....التفكر يف ملكوت اهلل ..وتعلم العلم الشرعي . -1

 اسباب الوقاية من فتنة املسيح الدجال...حفظ عشر ايات من سورة الكهف  ..والفرار منه واالبتعاد عنه -2

 اثار املعصية على اجملتمع .......اهالك األمم .وإزلة النعم  -3

 اثار املعصية على الفرد .ذهاب بركة العمر والعمل  و.تعسري االمور -4

 .و.....................الكتابة..........مراتب القدر .........العلم...... -5

 

 فرقي بني :.

 املعجزات والكرامات   -1

 املعجزات تكون على يد نيب 

 الكرامات على يد ولي من أولياء اهلل 

 االسراء واملعراج   -2

 من مكة إىل بيت املقدس اإلسراء مسري جربيل عليه السالم بالنيب 

 من االرض إىل السموات العال بالرسولاملعراج صعود جربيل عليه السالم 

 

 

 

 



 

 

 مثلي على كال من مبثال واحد :.

 الكبائر من الذنوب  -1

  السحر 

 عالمات الساعة الكربى  -2

  ظهور الشمس من مغربها 

 من انواع املعجزات  القدرة  اخلارقة  -3

  ول العصا إىل حيةحت 

 املستثنون من احلساب  -4

 الذين اليكتوون 

 

 اجيب عن املطلوب بني القوسني  :. 

قال تعاىل ) وكم من ملك يف السموات واألرض ال تغين شفاعتهم شيئا إال من بعد أن يأذن اهلل ملن يشاء ويرضى   )ماهي  -1
 شروط الشفاعة ( .

  أذن اهلل لشافع أن يشفع 

  رضا اهلل عن املشفوع له

قال صلى اهلل علية وسلم )حوضي مسرية شهر, مأوه ابيض من اللنب ورحيته اطيب من املسك , وكيزانه كنجوم السماء من  – 2
 شرب منه فال يظمآ ابدآ (. )بيين صفات احلوض( 

  ابيض من اللنب 

  رائحته أطيب من املسك



 

 

 اجييب عما يلي :.

 اول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة ؟-1

  .الصالة 

 صوره من صور تعظيم اهلل ؟- 2

  تعظيم شعائر اهلل. 

 شروط الشفاعه ؟ -3

  أذن اهلل لشافع أن يشفع. 

  رضا اهلل عن املشفوع له

 

 بيين عقيدة اهل السنة واجلماعة يف رؤية اهلل جل جالله ؟  س/

  أمجع السلف على رؤية املؤمنني هلل يف عرصات القيامة وبعد دخول اجلنة  

 صفي اعظم نعيم اهل اجلنه ؟ 

  رؤية اهلل تعاىل 

 تكلمي عن طعام وشراب  اهل النار ؟ 

   والزقوم الضريع النار أهل طعام 

 والغساق  والصديد احلميم شرابهم

  ؟  زعيمهم ومن جهنم خزنة هم من

   .السالم عليهم مالك زعيمهم شداد غالظ مالئكة 

 



 

 

 ..... من كال حكم بيين

 جائز ؟ املصائب عند بالقدر االحتجاج – 1

 واجب  ؟ بالرسل اإلميان – 2

 كفر ؟ البعث انكار-3

 

 :.ممايلي اثنني اذكري:. 

 . اإلميان زيادة أسباب  -1

   والتوبة االستغفار كثرة -1

 الشرعي العلم طلب  -2

 . اإلميان مثرات -2

 تعاىل  هلل اخلالص التوحيد-1

 الدنيا  يف والزهد باآلخرة التعلق-2

 اإلميان أركان -3

  باهلل االميان  -1

 باملالئكة االميان  -2

 الفرد على املعاصي آثار -4

     األمور تعسري  -1

 والعمل العمر بركة ذهاب   -2

 

 



 

 

 باهلل اإلميان مثرات -5

  القلب وأمن السعادة حتصيل -1

 تعاىل اهلل تقوى -2

         

 (فقط واحد مثال:.)  من لكل مثلي

 الذنوب الصغائر . -1

 السالم رد ترك

 الذنوب الكبائر .  -2

 باهلل الشرك

  اجملتمع على املعاصي آثار -3

 املعاصي بسبب األمم إهالك

 . جالله جل الرب تعظيم صور -4

 اهلل كالم تعظيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األسئلة املوضوعيه

 . التالية الفرغات اكملي

 والتأثري القدرة باب من و والكشف العلم باب من ..كرامات الكرامات انواع -1

 الغاشية  ..القارعة القيامة يوم امساء من -2

 . واملشيئة والعلم والكتابة اخللق... بالقدر االميان مراتب -3

 واإلجنيل. التوراة ..  القران قبل انزلت اليت الكتب من -4

 طاعته ووجوب  ..حمبته وسلم عليه اهلل صلى بالنيب األميان يتضمنه ما -5

 ومنفية.. ..مثبته الشفاعة أقسام   -6

  صغائر   و. كبائر ..... إىل الذنوب تنقسم   -7

  .الطريق عن األذى اهلل وأدناها إماطة إال إله ...ال اإلميان شعب أعلى -8

 املعصية  ب وينقص  الطاعة.... ب يزيد االميان  -9 

 

 . االقواس بني من الصحيحة اإلجابة  أختاري

 ( الفنت لبعض التعرض – الفنت وراء االنسياق – الفنت امام الثبات) االميان مثرات من -1

 ( فروع وبعضها اصول بعضها – فروع مجيعها – اصول مجيعها)  االميان شعب -2

 ( االميان كامل مؤمن – ذنب عليه ليس_ النار يف خملد)  الكبرية صاحب ان ادعو اخلوارج -3

 ( ببعضها يعمل– منسوخه – بها يعمل) الكتاب اهل لدى املوجودة الكتب -4

 ( الصاحل بالعمل هلا يتوصل– بالدعاء هلا يتوصل– إهلية منحه) والرسالة النبوة -5



 

 

 ( وجسد روح -فقط  جسد -فقط روحا) حممد للنيب حدثت واملعراج األسراء معجزة -6

 (السالم عليه لوط بعثة -السالم عليه ابراهيم بعثة– حممد النيب بعثة) الصغرى الساعه عالمات من -7

 ( مستحب -جائز غري-جائز) حكمه اهلل واخفاه الناس عن غاب فيما واخلوض القدر اسرار يف البحث -8

 (  السالم عليه صاحل – السالم عليه عيسى -السالم عليه نوح)  النيب يد على الدجال نهاية -9

 (  فقط للكفار -فقط  للمؤمنني – اخللق جلميع)  ل شامل وعذابه القرب نعيم -11

 ( املنتهى سدرة عند – سافلني اسفل – عليني اعلى)  يف النار مكان -11

 ( إتباعه – قتاله – منه الفرار)  الدجال املسيح فتنة من الوقاية اسباب من -12

 ( اخلوارج – املرجئة غالة – املعتزله)  معصيه اإلميان مع اليضر بأنه القائلون -13

 (       وحي – كرامه – معجزه)  اهلل أولياء من ولي يد على حتدث غريمألوف للعادة خارق أمر كل -14

 

 :   املناسب الفراغ يف املناسبة املصطلحات ضعي

 . عراة حفاة الناس فيقوم الثانيه النفخة الصور يف ينفخ حني املوتى إحياء هو(  البعث) -1

 . اهلل رسالة ليبلغهم خمالفني قوم إىل وأرسل جديد شرع اليه اوحي من( .الرسول) -2

 .  هديه خالف من إال القيامة يوم وسلم عليه اهلل صلى حممد امة ترده عظيم مورد(  احلوض) -3

 . غضب او لعن او بنار عليه اهلل توعد او الدنيا يف حد عليه ترتب ذنب كل( . الكبرية) -4

 . اجلنة إىل طريقا جهنم ظهر على املنصوب اجلسر(   الصراط -5

 يؤمرون ما ويفعلون مآمرهم اهلل اليعصون مكرمون تعاىل هلل عابدون نور من خملوقون غييب عامل(   املالئكة -6

  واألخرة الدنيا يف هلم وهداية للخلق رمحة والشرائع  العقيدة متضمنة رسله على اهلل انزهلا اليت هي(  الكتب)  -7

 . وتركا فعال واألعمال واللسان بالقلب وعال جل اهلل إجالل(. اهلل تعظيم) -8



 

 

 .مبثله اإلتيان عن البشر يعجز وجه على ورسله أنبيائه يد على اهلل يظهره للعادة خارق امر كل(  املعجزة) -9

 .   املطرقه اجملان وجوههم كان الوجوه عراض العيون صغار موجودتان ادام بين من أمتان(  ومأجوج يأجوج) -11

 

 ( ب)  العمود من مايناسبه مع(  أ) العمود بني زواجي

 ب         أ        
االعرتاض على القدر بكلمة اوسب الزمان  1

 الذي وقعت فيه املصيبه
 انه خامت االنبياء  5

 املعتزله واجلهميه   4 من اثار األميان بالقدر  2
 املسيح الدجال   6 من املعجزات االخبار باألمور املستفبليه مثل  3
 اإلخبار باشراط الساعه  3 من الفرق اليت تنفي الكرامه  4
 معرفة اإلنسان قدر نفسه  2 اإلميان بالنيب حممد يتضمن  5
رجل خيرج اخر الزمان ويدعي الربوبية وعه  6

 عدة فنت 
 الرياء والسمعه  11

 من قوداح االميان بالقدر  1 حيشر الناس اىل ارض  7
 الصرب عليه والرضا به  9 اول ماحياسب عليه العبد يوم القيامه  8
اذا وقع القدر مما الحتكم للعبد فيه  9

 كاملصائب واالمراض فيجب
 الشام 7

مما يذهب بركة االعمال الصاحله   11
 فاليكون هلا وزن يوم القيامه

 لصالة 8

 ظهور الفنت     
 

 

 

 



 

 

 : :.صلي كل آية مبايناسبها من مايتضمنه اإلميان برسول اهلل حممد 

  تتضمن اآلية 

1 قل اطيعوا اهلل والرسول أنه خامت األنبياء  

2 قل ياأيها الناس إني رسول اهلل إليكم مجيعا وجوب طاعته  

3  ماكان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهلل وخامت
 النبيني

 اإلميان بعموم بعثته
 

    

 . الصحيح الرقم بوضع عليه مبايدل دليل كل اربطي

 

  وينقصاإلميان يزيد  ويزداد الذين ءامنو إميانا قال تعاىل 1
  دخول األعمال يف مسمى اإلميان وماكان اهلل ليضيع إميانكم قال تعاىل 2
  من األسباب املعينةعلى تعظيم اهلل التفكريف خملوقات اهلل ويف أنفسكم أفال تبصرون قال تعاىل 3
  من تعظيم اهلل تعظيم حرماته ومن يعظم حرمات اهلل فهوخريله عندربه قال تعاىل 4
  من مثرات اإلميان الثبات أمام الفنت يثبت اهلل الذين ءامنوا بالقول الثابت قال تعاىل 5
  تفاضل الناس يف أعمال القلوب إمنا خيشى اهلل من عبادة العلماءقال تعاىل 6
  تفاضل الناس يف أعمال اجلوارح حافظوا على الصلوات والصالة الوسطىقال تعاىل 7
  تفاضل الناس يف قول اللسان والذاكرين اهلل كثريا والذاكراتقال تعاىل 8
  تكفل اهلل حبفظ القرآن إنا حنن نزلنا الذكروإنا له حلافظون قال تعاىل 9
  النبوة تفضيل واصطفاء من اهلل اهلل يصطفي من املالئكة رساًل ومن الناس قال تعاىل 11
  من مثرات اإلميان القوة يف احلق بعدأن تولوامدبرينوتاهلل الكيدن أصنامكم  قال تعاىل 11
  من مثرات اإلميان باهلل إتباع الرسول قل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوني قال تعاىل 12

  من اإلميان باهلل اإلميان بأمسائه وصفاته ليس كمثله شيئ وهو السميع البصري قال تعاىل 
اهلل فإنها من تقوى ذلك ومن يعظم شعائر  قال تعاىل 

 القلوب
 من تعظيم اهلل تعظيم شعائراهلل

 



 

 

 اختاري املصطلح املناسب مما بني القوسني للتعريفات التالية .

الرسول , الكبرية , الصغرية , اإلميان باهلل )    املعصية     ,     اإلحسان      ,     املالئكة     ,     اإلميان     ,   اإلسالم  , 
 , تعظيم اهلل, الصراط(

 

  

 حددي عمل املالئكة كما يف اجلدول اآلتي :

 عمله امللك
 وكل بالوحي   جربيل

 وكل بالقطر ميكائيل 
 موكل بالصور إسرافيل 

 قبض األرواح ملك املوت 
 من خزنة جهنم مالك 

 

 التعريف املصطلح
 تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل اجلوارح يزيد بالطاعة وينقص باملعصية  اإلميان
 االستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والرباءة من الشرك واهله اإلسالم

 العمل مع كمال اإلخالص هللاالتقان يف  اإلخالص
 خالف الطاعة سواء كان تركا ملر أو ارتكابا لنهي املعصية

 املالئكة
عامل غييب خملوقون من نورعابدون هلل تعاىل مكرمون اليعصون اهلل ماأمرهم ويفعلون 

 مايؤمرون
 من أوحي إليه بشرع جديد وأرسل إىل قوم خمالفني ليبلغهم رسالة اهلل الرسول
 كل ذنب ترتب عليه حد يف الدنيا أو توعد عليه بنار أولعن أو غضب الكبرية
 كل ذنب ليس فيه حد يف الدنيا وال وعيد خاص يف اآلخرة الصغرية

 االعتقاد اجلازم بأن اهلل وحده هو الرب املعبود اإلميان باهلل
 إجالل اهلل جل وعال بالقلب واللسان واألعمال فعاًل وتركا تعظيم اهلل


