
 

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 الصف المستوى الثاني اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

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

                  https://almanahj.com/sa/unification                   

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

          

                  https://www.almanahj.com/sa/unification2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف المستوى الثاني اضغط هنا                                

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

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 مقررات 1اختبار توحيد  أسئلة               بسم الله الرحمن الرحيم                                           

 شعبة : ............. .........................................................................االسم : .....

 أكتب كلمة ) صح ( أمام العبارة الصحيحة، وكلمة )خطأ( أمام العبارة الخاطئة .السؤال األول : 

 ات وترك المحرمات )       (.هي األحكام العملية الظاهرة التي دعا إليها اإلسالم من فعل الواجب اإلسالمية ـ العقيدة 1

 وأفعاله وتقريراته . )     (  في أقواله السنة والجماعة هم المتبعون لرسول الله أهل  - 2

 ـ إذا تعارض النص الشرعي مع الدليل العقلي فإنه يقدم الدليل العقلي على النص الشرعي )      ( 3

 في منزلة بين المنزلتين وهو في اآلخرة خالد في النار )      ( رج يقولون أن مرتكب الكبيرة ـ الخوا 4

 س لها أصال في الشرع )        ( ليما يكون زيادة في أصل العبادة االعتقادية ـ من أنواع البدع  5

 أجب عن األسئلة التالية .السؤال الثاني : 

 ؟  ي العقيدة عند أهل السنة والجماعةمصادر تلقما هي ـ 1

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

وسطية أهل السنة والجماعة في باب وضح من خالل هذه اآلية  و السميع البصير(شيء وه) ليس كمثله  في قوله تعالىـ 2
 ي هذه الباب ؟األسماء والصفات مع ذكر الفرق التي ضلت ف

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

 على وجود الله تعالى ؟ ـ اذكر دليلين 3

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

 .الشرع ، وطريق العقل(  طريقتين ) طريقنكري وجود الله تعالى ـ للرد على م 4

 .....................................................م بالرد على من ينكر وجود الله . ...........................اختر طريقة واحدة ثم ق

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

 . أذكر سبباً واحداً لكل منهما ؟ (وأسباب داخليةأسباب خارجية )أسباب االنحراف عن العقيدة لها ـ 5

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

 . ) ب (ها من األدلة في القائمة ما يناسب الثالث : اختر من القائمة ) أ (  السؤال

 ( ب )                                                                     (أ  )                          

 قال تعالى ) ويتبع غير سبيل المؤمنين (  توحيد األلوهيةدليل  1
 الحمد لله رب العالمين(قال تعالى )   توحيد الربوبيةدليل  2
 قال تعالى ) إياك نعبد وإياك نستعين (  إجماع السلف الصالحدليل  3
قال تعالى ) ضرب الله مثال رجال فيه شركاء متشاكسون   دليل إثبات توحيد األلوهية 4

 سلما لرجل هل يستويان مثال (ورجال 
 ) لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ..... (  قال  دليل االتباع وترك االبتداع 5
 () أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ..... قال    
 



 

 


