
 

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 الثالث اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/12                   

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

                  https://almanahj.com/sa/12unification                   

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

 

                  https://www.almanahj.com/sa/12unification1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade12                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 مناذج إجابة بعد األسئلة)مقرارات( +  2بنك أسئلة توحيد 
 األسئلة من متعدد:

 اختاري اإلجابة الصحيحة : ( أ

 اإلميان بسؤال امللكني ونعيم القرب وعذابه:-1
 فرض كفاية -3جائز       -2واجب            -1

 آخر العالمات الكربى نار خترج تطرد الناس إىل احملشر من  :-2
 مصر   -3اليمن           -2الشام        -1

 النفخة الثانية هي نفخة :-3
 احلساب-3البعث       -2الصعق       -1

 له كفتان حسيتان لوزن أعمال العباد:-4
 الصراط -3امليزان      -2احلوض      -1

 :أول الرسل عليهم السالم -5
 ادم -3هود          -2نوح         -1

 عدد األنبياء الذين ذكرهم اهلل يف كتابة :-6
 مخس وعشرون  -3اثنان وعشرون   -2عشرة      -1

 اإلميان باليوم اآلخر الركن :-7
 اخلامس -3الثالث      -2األول      -1

 املسيح الدجال عينه العوراء هي:-8
 مطموسه -3اليسرى       -2اليمنى       -1

 أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة :-9
 األموال -3الدماء       -2الصالة       -1

 سجود إخوة يوسف ليوسف سجود :_11
 شرك -3حتية وسالم    -2عبادة له             -1

 انشقاق القمر معجزة: -11
 حممد    ) عليهم الصالة والسالم ( -3موسى     -2عيسى    -1



 

 

 خلق اهلل املالئكة من: -12
 نار -3نور      -2طني     -1

 متثل جربيل عليه السالم من الصحابة :-13
 معاذ بن جبل -3جرير البجلي            -2دحيه الكليب      -1

 كل ذنب توعد اهلل عليه بنار أو غضب  أولعن:-14
 املعاصي -3الكبرية    -2الصغرية      -1

 عدد محلة العرش: -15
 سبعة  -3مخسة      -2مثانية    -1

 أمر خارق للعادة يظهره اهلل على أيدي أوليائه: -16
 األمانة  -3احلكمة    -2الكرامة      -1

 أول واجب على املكلف : -17
 التوحيد -3املوعظة    -2العلم     -1

 وصف املشركون املالئكة بأنهم : -18
 قوى خري -3ذكور       -2إناث      -1

 أعظم فتنة منذ قيام الساعة: -19
 املعاصي  -3الفنت     -2   املسيح الدجال  -1

 منشأ الضالل يف القدر التسوية بني : 21
 اخلوف والرجاء -3احملبة والرضا     -2العلم والقدرة      -1

 مذهب أهل السنة يف مسالة التكفري :-21
 مبتدعون يف الدين -3ال يكفرونهم     -2يكفرون من خالفهم    -1

 
 
 
 
 
 



 

 

 األسئلة  املقالية:
 عللي لكل مما يلي :-1 

 احلكمة من إخفاء املوت ومكانه ؟ -1

............................................................................. 
 مسي اليوم اآلخر بهذا االسم ؟ -2

................................................................................ 
 يوم القيامة تشخص أبصار الظلمه فال تلتفت مينة وال يسرة ؟ -3

................................................................................ 
 احلكمة من إرسال الرسل ؟ -4

................................................................................ 
 كة أن هلم أجنحة ال نعلم كيفيتها وال شكلها ؟من صفات املالئ -5

.................................................................................... 
 الكفار ال حياسبون حماسبة توزن احلسنات والسيئات ؟  -6

  .................................................................................. 
 عددي اثنان لكل مما يلي :-2

 خصائص القرآن الكريم ؟ -1

1- ............................................ 

2- ............................................. 

 مواضع االتفاق بني الكتب السماوية ؟ -3

1-.......................................... 
2-.......................................... 
 شروط الشفاعة ؟-3
1- ................................ 

 

2- ................................. 

 



 

 

 أسباب زيادة اإلميان ؟-4

1- ..................................... 

2- ...................................... 

 اإلميان باملالئكة ؟اآلثار املرتتبة على -5
1- ...................................... 

2- ...................................... 

 أدلة وجود اهلل ؟ -7
1- ................................... 

2- .................................. 

 أهوال القيامة ؟-6
1-...................................... 
2-   ........................................ 

 موانع التكفري ؟-7

1-........................................... 
2-............................................. 

 
 اكتيب مسمى التعاريف التالية :-3

 ....................( اجلسر املنصوب على منت جهنم مير عليه أهل اإلسالم .            ) -1
 إطالع اهلل عباده على أعماهلم يوم القيامة وإنباؤهم مبا قدموه .    ) .....................(-2
 أمر خارق للعادة يظهره اهلل على إيدي أوليائه                      ) .......................(-3
 ) .........................(                   من أوحي إليه  بشرع جديد .                    -4
 اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل باإلركان  .         ) ........................(-5

 حيكم بالكفر على شخص مسلم أو مجاعة مسلمة.      ) ...................... (-6

 ) ........................(         الدار اليت أعدها اهلل للكافرين املكذبني          -7

 أن حيكم بالكفر مطلقا على من تلبس بقول أو عمل يناقض اإلسالم.  ).....................(-8

 التصديق اجلازم بتقدير اهلل تعاىل جلميع األشياء يف القدم .    ) ..............(-9

 
 



 

 

 صلي العمود األول مبا يناسبه بالعمود الثاني :-5
 )    (كبائر الذنوب      املوكل بإنزال املطر                            -1

 املوكل بالوحي                                       )     (اسرافيل-2

 )      (مالك   الشرك باهلل                                        -3

 )      (  جربيل    معجز للجن واإلنس                            -4

 )      (القرآن الكريم   أحلت له الغنائم                                  -5

 )     (اليدوالعصا      يأجوج ومأجوج                                -6

 أول مايقضى بني الناس يوم القيامة            )     (حممد صل اهلل عليه وسلم-7

 )     ( الدماء       معجزة موسى                                -8

 )     (عالمات كربى                                                              

 
 ميزي بني عالمات الساعة الصغرى والكربى :-6

 
 العالمة

 
 نوعها

 ظهور نار احلجاز
 

 

 املسيح الدجال
 

 

 قتال اليهود
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 عددي ثالث من أسباب نعيم القرب وعذابه-7

     
 نعيم القرب عذاب القرب

  
 

  
 

  
 

 
 : أكمل الفراغات التالية :    

 ..............................................  -2..................................................... .   -1* تتفق الكتب السماوية يف : 

 ................................................. -2............................................................  -1من مثرات اإلميان بالقدر :* 
 ........................................... -   1-  ................................................................2* من خصائص النيب 

 .........................................................................2.................................................................................1* من صفات املالئكة : 
 * من األسباب اليت تزيد يف إميان املؤمن :

1- ..........................................................2................................................................................ 
 * يشرتط لتكفري املعّين شرطني:

1- ................................................................2- ................................................................... 
* أعظم نعيم أهل اجلنة : 

الدليل على أن  ..................................................... *.............................................................................................................................
 ...........................................الذنوب صغائر وكبائر : .......................................................................................................

 * من األدلة العقلية اليت استدّل بها القرآن على إمكان البعث بعد املوت :
1-   ...................................................................................2-. ...................................................................... 
 

* مذهب أهل السنة واجلماعة يف عالقة العمل الصاحل باإلميان : 
............................................................................................................................................................................ 

 . * مذهب أهل السنة واجلماعة يف مرتكب الكبرية :
 
 



 

 

 نماذج إجابة لجميع لألسئلة السابقة
 /مقررات 2بنك أسئلة توحيد 

 من متعدد:األسئلة 
 اختاري اإلجابة الصحيحة : ( ب

 اإلميان بسؤال امللكني ونعيم القرب وعذابه:-1
 فرض كفاية -3جائز       -2(واجب           1)

 آخر العالمات الكربى نار خترج تطرد الناس إىل احملشر من  :-2
 مصر   -3( اليمن          2الشام       ) -2

 النفخة الثانية هي نفخة :-3
 احلساب-3( البعث      2)    الصعق   -2

 له كفتان حسيتان لوزن أعمال العباد:-4
 الصراط -3( امليزان     2احلوض    )  -2

 أول الرسل عليهم السالم :-5
 ادم -3هود          -2(نوح        1)

 عدد األنبياء الذين ذكرهم اهلل يف كتابة :-6
 ( مخس وعشرون 3اثنان وعشرون  ) -2عشرة      -2

 اإلميان باليوم اآلخر الركن :-7
 (اخلامس3الثالث     ) -2األول      -2

 املسيح الدجال عينه العوراء هي:-8
 مطموسه -3اليسرى       -2(اليمنى      1)

 أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة :-9
 األموال -3الدماء       -2الصالة       (1)

 سجود إخوة يوسف ليوسف سجود :_11
 شرك -3(حتية وسالم   2له             )عبادة -1

 انشقاق القمر معجزة: -11
 ( حممد    ) عليهم الصالة والسالم (3موسى   )  -2عيسى    -2



 

 

 خلق اهلل املالئكة من: -12
 نار -3(نور     2طني   )  -2

 متثل جربيل عليه السالم من الصحابة :-13
 معاذ بن جبل -3جرير البجلي            -2(دحيه الكليب      1)

 كل ذنب توعد اهلل عليه بنار أو غضب  أولعن:-14
 املعاصي -3( الكبرية   2الصغرية    )  -2

 عدد محلة العرش: -15
 سبعة  -3مخسة      -2مثانية    (1)

 أمر خارق للعادة يظهره اهلل على أيدي أوليائه: -16
 األمانة  -3احلكمة    -2(الكرامة     1)

 أول واجب على املكلف : -17
 (  التوحيد3املوعظة   ) -2العلم     -2

 وصف املشركون املالئكة بأنهم : -18
 قوى خري -3ذكور       -2(إناث     1)

 أعظم فتنة منذ قيام الساعة: -19
 املعاصي  -3الفنت     -2املسيح الدجال     (1)

 ية بني :منشأ الضالل يف القدر التسو 21
 اخلوف والرجاء -3(احملبة والرضا     2العلم والقدرة    )  -2

 مذهب أهل السنة يف مسالة التكفري :-21
 مبتدعون يف الدين -3ال يكفرونهم     -2يكفرون من خالفهم    (1)

 األسئلة  املقالية:
 عللي لكل مما يلي :-1 

 احلكمة من إخفاء املوت ومكانه ؟-

 مستعدا واملبادرة بالعمل الصاحل والعلم النافعليكون املرء         
 مسي اليوم اآلخر بهذا االسم ؟-

 ألنه اليوم بعده                



 

 

 يوم القيامة تشخص أبصار الظلمه فال تلتفت مينة وال يسرة ؟-

 لشدة اخلوف تصبح أفئدتهم خاليه التعقل شيئا
 احلكمة من إرسال الرسل ؟-

 قامة احلجة عليهمهلداية اخللق وإرشادهم و إ
 من صفات املالئكة أن هلم أجنحة ال نعلم كيفيتها وال شكلها ؟-

 ألنه من عامل الغيب

 الكفار ال حياسبون حماسبة توزن احلسنات والسيئات ؟ -
 ألنه ال حسنات هلم وأعماهلم هباء منثور  

 
 عددي اثنان لكل مما يلي : -2

 خصائص القرآن الكريم ؟-1

 املنزلةأنه أشرف الكتب -2

 أنه معجز للجن واإلنس-3

 مواضع االتفاق بني الكتب السماوية ؟-4

 وحدة املصدر-5
 وحدة الغاية-6

 وط الشفاعة ؟ش-7
 إذن اهلل للشافع أن يشفع-8

 الرضا عن املشفوع له-9

 أسباب زيادة اإلميان ؟-11

 تعلم  العلم النافع-11

 التأمل يف اآليات الكونية-12

 على اإلميان باملالئكة ؟اآلثار املرتتبة -13
 زيادة اإلميان بعظمة اخلالق-14



 

 

 شكر اهلل على عنايته بالعباد-15

 أدلة وجود اهلل ؟-16
 دليل الفطرة-17

 دليل العقل-18

 أهوال القيامة ؟-8
 يقبض اهلل األرض -1
 يطوي السماء بيمينه    -2

 
 موانع التكفري ؟ -8

 اجلهل-4العجز  -3اإلكراه   -2التأويل      -1
 

 مسمى التعاريف التالية : اكتيب-3

 اجلسر املنصوب على منت جهنم مير عليه أهل اإلسالم .         ) الصراط(-1
 إطالع اهلل عباده على أعماهلم يوم القيامة وإنباؤهم مبا قدموه .  ) احلساب(-2
 أمر خارق للعادة يظهره اهلل على إيدي أوليائه                     )الكرامة(-3
 إليه  بشرع جديد .                                       ) الرسول (                   من أوحي -4
 اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بإلركان  .) اإلميان ( -3

 حيكم بالكفر على شخص مسلم أو مجاعة مسلمة.) التكفري( -4

 الدار اليت أعدها اهلل للكافرين املكذبني            ) النار( -5

 حيكم بالكفر مطلقا على من تلبس بقول أو عمل يناقض اإلسالم.  )تكفري الوصف(أن  -6

  التصديق اجلازم بتقدير اهلل تعاىل جلميع األشياء يف القدم .    )القدر( -7

 
 
 
 



 

 

 صلي العمود األول مبا يناسبه بالعمود الثاني :-5
 (كبائر الذنوب   3)  ر                            املوكل بإنزال املط-1

 (اسرافيل1)    املوكل بالوحي                                -2

 )     (مالك                      الشرك باهلل                -3

 (  جربيل  2)                      معجز للجن واإلنس         -4

 (القرآن الكريم 4)                                أحلت له الغنائم    -5

 (اليدوالعصا   8يأجوج ومأجوج                                  ) -6

 ( حممد صل اهلل عليه وسلم  5)    بني الناس يوم القيامة      أول مايقضى-7

 ( الدماء  7معجزة موسى                                   )  -8

 (عالمات كربى 6)                                                             
 

 ميزي بني عالمات الساعة الصغرى والكربى :-6
 

 العالمة
 

 نوعها

 ظهور نار احلجاز
 

 الصغرى

 املسيح الدجال
 

 كربى

 قتال اليهود
 

 صغرى

 
 
 
 
 



 

 

 عددي ثالث من أسباب نعيم القرب وعذابه -2

     
 نعيم القرب عذاب القرب

  البولعدم التنزه من 
 قراءة القرآن

 الصدقة النميمة
 

 الصالة املعاصي
 

 : أكمل الفراغات التالية :  
 وحدة الغاية  -2وحدة املصدر   -1* تتفق الكتب السماوية يف : 

 الصرب على املصائب  -2حسن الظن -1* من مثرات اإلميان بالقدر :
 أحلت له الغنائم_2نصر بالرعب مسرية رعب  -   1* من خصائص النيب 

 هلم القدرة على التمثل_2هلم أجنحة  -1* من صفات املالئكة : 
 التأمل باآليات الكونية _2العلم النافع  -1* من األسباب اليت تزيد يف إميان املؤمن 

 * يشرتط لتكفري املعّين شرطني:
 لشخص املعني انطباق الكفر على ا-2داللة الكتاب والسنة -1

.... * الدليل على أن الذنوب صغائر * أعظم نعيم أهل اجلنة رؤية وجه اهلل .........................................................................................
 وكبائر : )إن جتتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم(

 استدّل بها القرآن على إمكان البعث بعد املوت :* من األدلة العقلية اليت 
 ترى األرض هامده فإذا أنزلنا عليها  املاء اهتزت-2االستدالل خبلق السماوات واألرض   -1
 

 * مذهب أهل السنة واجلماعة يف عالقة العمل الصاحل باإلميان : 
 يزيد اإلميان

 * مذهب أهل السنة واجلماعة يف مرتكب الكبرية :
 إميانه فاسق بكبريتهمؤمن ب 


