
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/14                   

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

                  https://almanahj.com/sa/14unification                   

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

   

                  https://www.almanahj.com/sa/14unification1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade14                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 المملكة العربية السعودية
إدارة التربية والتعليم 

 ....بمحافظة 
............... 

  م هللا الرحمن الرحيمبس 

 
 .............................................................................................: اسم الطالب 

 

 

 

 الماااااااااااااا    
  الدرجة كتابة: الدرجة:  توحيد .

 : من دعاء الرسول 
ت )) اللهم ال سهل إال ما جعلته سهالً وأن 

 (( تجعل الحزن إذا شئت سهالً 
 الصااااااااااااا  

     الثانوي الثالث .

 الاااااااااااااا    
  ................................................................................   ساعة ونصف .

   30    
ــي(  دور الأول ـــال  ) الأولي ـــــــــل الدراســــــــــار الفصــــــــــلة اختبــــــــأسئ  هـ  143    / 143    للعــــــــــــام الدراســـــــ

 

  التوقيع  المراجع  التوقيع  المصحح
 

 درجات 6   الأول سؤالال
 

 * أذكر اثنين فقط مما يأتي:
    ...........................................................................  /2   ........................................................................... /1   ــــالشرك األكبر أعظم الذنوب ألسب ب  نه /1

    ...........................................................................  /2   ........................................................................... /1 األحك م التي تطبق على المرتد كثير   نه   /2

    ...........................................................................  /2   ........................................................................... /1   ـــيدخل السحر في الشرك    طريقي  هم /3

    ...........................................................................  /2   ........................................................................... /1 يب ــــــــــــــــــم الغــــ ء علــــــــــــــور ا عــــ   ص /4

    ...........................................................................  /2   ........................................................................... /1 ه ــالمسلم نفسبه     األ ور التي يحص   /5

    ...........................................................................  /2   ........................................................................... /1 أقس م  نه  خمسة الكفر المخرج    الملة  /6
 

 درجات 6  ثانيالسؤال ال
 

 :.       أو           أجب بـ     * 
 ]      [ ال يغفر هللا للمشرك حتى لو ت ب. .2 ]      [ الشرك أظلم الظلم. .1

 ]      [ الشرك األصغر هو عب    غير هللا. .4 ]      [ التكفير حق هلل وحده. .3

 ]      [      صف ت المن فقي .االسته اء ب لدي .6 ]      [ .فهو  خلد في الن ر   حل  بغير هللا  .5

 ]      [ الري ء هو العمل    أجل الطمع الدنيوي. .8 ]      [    لم يكفّر الكف ر فهو ك فر. .7

 ]      [ يجوز عالج السحر عند الس حر. .10 ]      [ .يجوز سؤال الك ه  لبي ن كذبه. .9

 ]      [ أن يصدر    المؤ  .النف ق األصغر يمك   .12 ]      [ تعليق التم ئم يؤثر على اإلنس ن .  .11
 

 درجات 6  السؤال الثالث
 

 ضع كل اسم فيما يأتي في المكان المناسب:* 
 العرافة الكه نة الغيب الفأل التأويل التم ئم الرقى النف ق الفسق الّرِّ   التنجيم السحر

 هو الخروج ع  الط عة . ............................ .2 هو إظه ر اإلسالم وإبط ن الكفر . ............................ .1

 هو الكفر بعد اإلسالم . ............................ .4 هو    غ ب ع  الن س  م اختص هللا بعلمه . ............................ .3

 هو    خفي أ ره، ولط  سببه. ............................ .6 .االستدالل بأحوال النجوم على حوا ث األرض هو  ............................ .5

 .صرف اللفظ ع  ظ هره الذي يدل عليههو  ............................ .8 هو الذي يدعي  عرفة األ ور بمقد  ت له  . ............................ .7

 . الذي يخبر ع  المغيب ت في المستقبلهو  ............................ .10 هو    يعلق ويجعل لدفع العي  ونحوه  . ............................ .9

 .هي التعويذات التي تقرأ على المريض ............................ .12 . الكلمة الطيبةهو  ............................ .11
 

 

          اقلب الورقة                       )) المرء على  ي  ص حبه فلينظر أحدكم    يص حب ((       
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 .............................................................................................: اسم الطالب 

 

 

 

 

 درجات 6  السؤال الرابع
 

 ما يأتي: أكمل 

  .................................................................................................. ولم يصدقه, و   سأله ........................................................  فقد    سأل ك هن ً فصدقه 1

   ......................................................  وفسق ج ئي ال يخرج    اإلسالم وهو  ............................................... هوفسق كلي يخرج    اإلسالم و الفسق قسم ن  2

 .........................................................................وتحصل الّرِّ   ب لفعل  ثل     ............................................................................ تحصل الّرِّ   ب لقول  ثل  3

    ........................................................................................................والسبب     ......................................الذي يتولى تطبيق حكم القتل على المرتد هو   4

    ......................................................................................... ونهى ع  الطير  ألنه    ............................................................... يعجبه الفأل ألنه النبي  5

 ..................................................هو  الذي ال يخرج    اإلسالمالنف ق األصغر و .................................................الذي يخرج    اإلسالم هواألكبر النف ق  6
 
 
 

 درجات 6  السؤال الخامس
 

 الصحيح:..أمام الجواب      علامة ضع    
 شرك أكبر   كفر أكبر   شرك أصغر   .. حكم قول    ش ء هللا وشئت  .1

 التنجيم   الفأل   الطير    شخص ا تنع    السفر ألنه رأى غراب ً, هذا    ..  .2

  كروه   ج ئ    حرم   انس ن يستدل ب لنجوم على  واسم ال رع, حكم عمله ..  .3

 تكفير المعموم   تكفير األوص ف   تكفير المعي    والجم عة في التكفير هو .. نهج أهل السنة   .4

 البلوغ   الجهل   النسي ن       وانع التكفير ..  .5

 التك سل ع  الصال    المؤ ني  حبة    كثر  الجه        صف ت المن فقي  ..  .6

 ر     فسق   نف ق   )الذي يشك في تحريم ال ن ( هذا الشك يسمى ..  .7

 تكفير    عصية   كب ئر الذنوب   كم على شخص بأنه ك فر يسمى ..الح  .8

 التنجيم   الكه نة   التم ئم   العمل الذي ال يتوصل إليه إال ب لشي طي  يسمى ..  .9

 شرك أصغر   شرك أكبر    سحر   الرقى التي يستع ن فيه  بغير هللا حكمه  ..  .10

 أشرك   كفر   أسلم      علق تميمة فقد ...  .11

 الري ء   الرب    النف ق   صالته    أجل  دح الن س يسمى ..    يحس   .12
 

 
 

 انتهت األسئلة
 

  وفقك هللا لكل خير ... وصرف عنك كل شر
 ..................................... /الم     علم 


