
 

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 السادس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/6                   

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

                  https://almanahj.com/sa/6unification                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/6unification1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade6                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1س

 :  بما يناسبهاالجمل التالية اكملي  -أ

 ..........................أو .......................... مع هللا في ربوبيته أو ........................... جعل : الشرك األكبر هو  -1

 ...........................ومأواه ........................... أن هللا حرم على المشرك  -2

 ) ............................................................................ (قال تعالى , عظم الظلم من آثار الشرك األكبر انه أ -3

 ...................................................................................من أمثلة الكفر األكبر  -4

 ...............................................................................النفاق هو  -5
 

 ؟ اذكري اثنين منها, للنفاق األكبر عالمات  -ب

1- ------------------------------------------------------------------- 

2- ------------------------------------------------------------------- 
 

====================================== 

 ( 2س

 :  صححي ما تحته خط -أ

 .أن يصرف اإلنسان شيئاً من العبادة لغير هللا  :الشرك في الربوبية  -1
 

                             (----------------------------------  ) 

 .ما يضاد اإليمان من اعتقاد أو قول أو فعل  :الشرك األكبر هو  -2
 

                             (----------------------------------  ) 

 .رفض إبليس امتثال أمر هللا بالسجود آلدم استكباراً وترفعاً  :من أنواع النفاق األكبر  -3
 

                             (----------------------------------  ) 

 ؟للشرك األكبر انواع أذكريها  -ب

1- .............................   .......2- ............. .........................3- ...................................... 
====================================== 

 

        

                     وزارة التربية والتعليم
 إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة

                   مركز الشمال
 ب/  161: المدرسة 

 تــــــوحيــــــد ارــــاخــتب

 ------------------------------ :اسم الطالبة  

الفصل الدراسي األول         (  2) :  االختبار 
 )        (  الســـادس: الصـــف  

 أتقنت

 لم تتقن 

 أتقنت

 لم تتقن 

http://www.m3llm.net/contents/myuppic/050b51eb0959cb.JPG


 (3س

 :  (ال ) أو ( نعم ) بـ  جيبيأ -أ

 )        ( .موات والصالحين                   كدعاء األ, عاء هو دعاء غير هللا الشرك في الد -1

 )        ( .السحر هو عزائم وكالم وأدوية وتدخينات تؤثر في القلوب واألبدان                  -2

 )        ( .                                 الشرك في الطاعة هو مساواة غير هللا باهلل في المحبة  -3

 )        ( .من آثار الكفر األكبر أنه ضالل بعيد وعدم الهداية لطريق الحق                       -4

 

 :قارني بين نواقض اإليمان ونواقص اإليمان  -ب

 نــــواقص اإليمـــــان نـــواقض اإليمــــان
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 أتقنت

 لم تتقن 


