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 االمملكه العربيه السعوديه    
  وزارة التربيه والتعليم

 إدارةالتعليم بمحافظة 

 مدرسة 

  

 

  

     

 

 

 

 

 اجب على ما يأتي كال بحسب طلبه  :السؤال األول 

 

 ؟ما هو مذهب اهل السنة والجماعة في أسماء هللا وصفاته ؟ مع ذكر الدليل من القرأن أ () 

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

 

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

 

 ((      ))                                                                                                                            الدليل قولة تعالى              

 

 

 ؟ من مظاهر الشرك في عصرنا الحاضر))السحر(( وضح كيف يتوصل الساحر إلى سحره؟ مع ذكر الدليل من القرأن) ب (  
    ...................................................................................................................................................... 

 

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

 

 ((        ))                                                                                                                            الدليل قولة تعالى         

 

 

 قوله صلى هللا عليه وسلم )) التجعلوا بيوتكم قبورا ؟ ماذا تفهم من)ج (  
 

       1 ........................................................................       .......2........................................................................ 

 

 

 

 د هللا البد من توفر شرطان اذكرهما ؟ مع ذكر الدليل من القرأن على كل شرط ؟يكون العمل مقبوال عن) د ( حتى 

 

  ...................................................................الشرط األول .     

 

 ((                                                                                                                                      الدليل قوله تعالى))        

 

  .................................................................الشرط الثاني.    

 

 ((                                                                                                                                            الدليل قوله تعالى ))   

 

 ما يناسبها في العمود )ب( رقم العباره في العمود ) أ ( ضع أمام )  أ (السؤال الثاني: 
 

 العمــــــــــــــــــــــــــــــود    )ب (  العمود  ) أ (                 

 أن يعمل الشخص العمل من أجل أن يراه الناس فيمدحونه عليه ))       (( الطاغــــوت 1

 كل ما عبد من دون هللا وهو راضي ))       (( الغــــــــــلو 2

 هو تسوية غير هللا باهلل في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته ))       (( الريــــــــاء 3

 د والتعضيمهو مجاوزة الحد في الم ))       (( الشــــــــرك 4

 

 
 

 

 التاريخ: .....................................إإسم الطالب

 ساعه ونصف الزمن: رقم الجلوس:

 الثانيأسئلة إختبار الفصل الدراسي 

 الدور األول

 هــ  1434- 1433للعام الدراسي 

 توحيدــادة:ــــــــلم

 اول متوسطـصف::ــــللـ

 درجة المصحح
 لدرجه كتابة:ا

 

  األسم:

 التوقيع:

 الدرجه قبل المراجعه
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 المراجع درجة 
 الدرجه كتابة:

 

 األسم:

 التوقيع:

 المراجعه بعد الدرجه 

 

 

 

             30 

almanahj.com/sa



 

 امام العباره الخاطئه ؟(×امام العبارهالصحيحه وعالمة ) (√(ضع عالمة ) ب)

 

 (      )         َوإِنََّك لَتَْهِدي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم(من اإلدله التي تدل على هداية القبول واإلرشاد إلى الحق قوله تعالى ))ـ 1 

 (          (         وع من انواع الهدابة الخاصه بالنبي محمد شرح صدر العبد إلى اإلسالم نـ  2 

 (         )     من امثلة الشرك في العباده هو اإلعتقاد بأن أحدا يعلم الغيب غير هللا    ـ  3 

 (     )    من مات على التوحيد ولكنه مصر على فعل كبيره من الكبائر فهو تحت مشيئة هللا  ـ  4 

 م األسباب التي توقع اإلنسان في الشرك هو الغلو في الصالحين    )          (ـ من أعظ 5 

 ـ قراء محمد حميد القرأن وحسن صوته من أجل أن يسمعه زمالئه فيمدحونه يسمى هذا ) الرياء (           )          ( 6 

 الك وأن يتعسر عليه كل امر يريده)          (على من اراد بعمله الصالح الدنيا فقط بالخسران واله ـ دعا نبينا محمد 7 

 سنه   )      ( 13وهو يدعو إلى التوحيد كلمة ال إله إال هللا  هي  ـ المده التي مكثها النبي محمد 8 

 

 

  الدرجة     (    اختر اإلجابة المناسبة وذلك بوضع عالمة )    السؤال الثالث: )أ ( 

َ نََّك ال تَْهدِ إقال تعالى ) 1س ي َمْن أَْحبَْبَت َولَِكنَّ َّللاَّ

هذه األيه يَْهِدي َمْن يََشاُء َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن(

 تدل على نوع من انوع الهداية وهو

 سمى شخص ولده ) عبد النبي( حكم هذا اإلسم 5س

 شرك اصغر  -أ هداية التوفيق لقبول الحق  -أ

 شرك اكبر  -ب هداية اإلرشاد والدالله عليه  -ب

 جائز  -ج دعوة الناس إلى طريق الخير  -ج

 جميع ماذكر صحيح  -د لعمه ابو طالبهداية النبي محمد  -د

 في العوه تقوم على أصول وهي طريقة الرسول  6س من موانع الهدايه ما يلي 2س

 الخطابه والوعظ  -أ الشيطان  -أ

 اهالقدوه الحسنه وإرسال الدع  -ب رفقاء السوء  -ب

 بعث الرسائل إلى الملوك والزعماء  -ج الجهل والوقوع في الشرك والبدع  -ج

 اإلخالص هلل والعلم والحكمه والصبر  -د جميع ما ذكر صحيح  -د

 من وسائل الدعوه في عصرنا الحاضر 7س حكم الرياء هو 3س

 الجوال واإلنترنت  -أ شرك اصغر  -أ

 التلفزيون والراديو وسائل اإلعالم مثل  -ب شرك خفي  -ب

 الجمعيات الخيريه  -ج شرك اكبر إذا تمادى فيه الشخص  -ج

 جميع ماذكر صحيح  -د جميع ماذكر صحيح  -د

 الفرق بين الرياء وإرادة اإلنسان بعمله الدنيا 4س

 أن المرائي يريد بعمله الصالح نفعا في الدنيا مثل المنصب والمال  -أ

 بعمل األخره يريد مدح الناس وثنائهم أن الذي يريد الدنيا  -ب

 )) أ   و  ب (( غير صحيحتان  -ج

 )) أ   و  ب (( صحيحتان  -د

 

  لماده/ لماده/   أنهت األسئله             مع تمنياتي لكم بالتوفيق في الدارين        معلمأنهت األسئله             مع تمنياتي لكم بالتوفيق في الدارين        معلم        
 

 

 

 

 االمملكه العربيه السعوديه    
 التاريخ: ..نموذج أجابه...........إإسم الطالب
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  وزارة التربيه والتعليم

 محافظة إدارةالتعليم ب

 مدرسة 

  

 

  

     

 

 

 

 

 اجب على ما يأتي كال بحسب طلبه  :السؤال األول 

 

 درجه 3          ؟أ ( ما هو مذهب اهل السنة والجماعة في أسماء هللا وصفاته ؟ مع ذكر الدليل من القرأن) 

  من اإلسماء والصفات ونفي ما نفاه هللا عن نفسه او نفاه عنه رسوله  إثبات ما اثبته هللا لنفسه أو اثبته له رسوله                   

 

ِميُع اْلبَِصيُر()الشورى: من اآلية))       الدليل قولة تعالى                ((                              (11لَْيَس َكِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو السَّ

 

 

 درجه 2؟ )السحر(( وضح كيف يتوصل الساحر إلى سحره؟ مع ذكر الدليل من القرأن) ب ( من مظاهر الشرك في عصرنا الحاضر) 
 يتوصل الساحر الى سحره بعبادة الشياطين والتقرب اليها بالذبح     

 

 ((             (102البقرة: من اآلية(َوَما يُعَل َِماِن ِمْن أََحٍد َحتَّى يَقُوال ِإنََّما َنْحُن فِتْنَةٌ فاَل تَْكفُْر ()))   الدليل قولة تعالى         

 

 

 درجه 2)ج ( ماذا تفهم من قوله صلى هللا عليه وسلم )) التجعلوا بيوتكم قبورا ؟ 
 

 أنه من األفضل أن تكون بيوتنا مكانا لصالة النوافل وقيام الليل حتى التكون مثل القبور..2.       أن القبور ليست محال للصاله والعباده. 1       

 

 

 

 درجه 4يكون العمل مقبوال عند هللا البد من توفر شرطان اذكرهما ؟ مع ذكر الدليل من القرأن على كل شرط ؟) د ( حتى 

 

  ...اإلخالص هلل.الشرط األول .     

 

 ((()َوال يُْشِرْك بِِعبَاَدِة َرب ِِه أََحداً ٌد فََمْن َكاَن يَْرُجوا ِلقَاَء َرب ِِه فَْليَْعَمْل َعَمالً َصاِلحاً قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمثْلُُكْم يُوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهُكْم إِلَهٌ َواحِ الدليل قوله تعالى))    

 

  ..........متابعة الرسول .الشرط الثاني.    

 

ً ُكْم إِلَهٌ َواِحٌد فََمْن َكاَن يَْرُجوا ِلقَاَء َرب ِِه قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمثْلُُكْم يُوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَهُ الدليل قوله تعالى ))     (َوال يُْشِرْك بِِعبَاَدِة َرب ِِه أََحداً  فَْليَْعَمْل َعَمالً َصاِلحا

 

 درجات( 4) ضع أمام رقم العباره في العمود ) أ ( ما يناسبها في العمود )ب( )  أ (السؤال الثاني: 
 

 العمــــــــــــــــــــــــــــــود    )ب (  (العمود  ) أ                  

 أن يعمل الشخص العمل من أجل أن يراه الناس فيمدحونه عليه ((   3))     الطاغــــوت 1

 كل ما عبد من دون هللا وهو راضي ((   1))     الغــــــــــلو 2

 يته والوهيته واسمائه وصفاتههو تسوية غير هللا باهلل في ربوب ((   4))     الريــــــــاء 3

 هو مجاوزة الحد في المد والتعضيم ((   2))     الشــــــــرك 4

 

 
 

 

 

 

 

 

 ( درجات 8)  امام العباره الخاطئه ؟(×امام العبارهالصحيحه وعالمة ) (√(ضع عالمة ) ب)

 ساعه ونصف الزمن: رقم الجلوس:

 الثانيأسئلة إختبار الفصل الدراسي 

 الدور األول

 هــ  1434-1433للعام الدراسي 

 توحيدــادة:ــــــــلم

 اول متوسطـصف::ــــللـ

 درجة المصحح
 الدرجه كتابة:

 

  األسم:

 التوقيع:

 الدرجه قبل المراجعه
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 المراجع درجة 
 الدرجه كتابة:

 

 األسم:

 التوقيع:

 المراجعه بعد الدرجه 
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 (       √)        إِنََّك لَتَْهِدي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم(وَ ـ من اإلدله التي تدل على هداية القبول واإلرشاد إلى الحق قوله تعالى ))1 

 (  X      )           ـ شرح صدر العبد إلى اإلسالم نوع من انواع الهدابة الخاصه بالنبي محمد  2 

 (        Xـ من امثلة الشرك في العباده هو اإلعتقاد بأن أحدا يعلم الغيب غير هللا        )   3 

 (   √من مات على التوحيد ولكنه مصر على فعل كبيره من الكبائر فهو تحت مشيئة هللا  )      ـ  4 

 (     √ـ من أعظم األسباب التي توقع اإلنسان في الشرك هو الغلو في الصالحين    )      5 

 (      Xياء (           )    ـ قراء محمد حميد القرأن وحسن صوته من أجل أن يسمعه زمالئه فيمدحونه يسمى هذا ) الر 6 

 (     √على من اراد بعمله الصالح الدنيا فقط بالخسران والهالك وأن يتعسر عليه كل امر يريده)      ـ دعا نبينا محمد 7 

 (     √) سنه    13وهو يدعو إلى التوحيد كلمة ال إله إال هللا  هي  ـ المده التي مكثها النبي محمد 8 

 

 

  الدرجة     (    اختر اإلجابة المناسبة وذلك بوضع عالمة )    الث: )أ ( السؤال الث

َ قال تعالى )إ 1س نََّك ال تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت َولَِكنَّ َّللاَّ

هذه األيه يَْهِدي َمْن يََشاُء َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن(

 تدل على نوع من انوع الهداية وهو

 النبي( حكم هذا اإلسم سمى شخص ولده ) عبد 5س

 شرك اصغر  -أ هداية التوفيق لقبول الحق  -أ

 شرك اكبر  -ب هداية اإلرشاد والدالله عليه  -ب

 جائز  -ج دعوة الناس إلى طريق الخير  -ج

 جميع ماذكر صحيح  -د لعمه ابو طالبهداية النبي محمد  -د

 العوه تقوم على أصول وهيفي  طريقة الرسول  6س من موانع الهدايه ما يلي 2س

 الخطابه والوعظ  -أ الشيطان  -أ

 القدوه الحسنه وإرسال الدعاه  -ب رفقاء السوء  -ب

 بعث الرسائل إلى الملوك والزعماء  -ج الجهل والوقوع في الشرك والبدع  -ج

 اإلخالص هلل والعلم والحكمه والصبر  -د جميع ما ذكر صحيح  -د

 من وسائل الدعوه في عصرنا الحاضر 7س حكم الرياء هو 3س

 الجوال واإلنترنت  -أ شرك اصغر  -أ

 وسائل اإلعالم مثل التلفزيون والراديو  -ب شرك خفي  -ب

 الجمعيات الخيريه  -ج شرك اكبر إذا تمادى فيه الشخص  -ج

 جميع ماذكر صحيح  -د جميع ماذكر صحيح  -د

 مله الدنياالفرق بين الرياء وإرادة اإلنسان بع 4س

 أن المرائي يريد بعمله الصالح نفعا في الدنيا مثل المنصب والمال  -أ

 أن الذي يريد الدنيا بعمل األخره يريد مدح الناس وثنائهم  -ب

 )) أ   و  ب (( غير صحيحتان  -ج

 )) أ   و  ب (( صحيحتان  -د
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