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 : من أصول العقيدة -0

 الحج د الصدقة ج إقامة الصالة ب اإليمان بالمالئكة أ

 :في تقرير العقيدة اإلسالمية  مكث رسول هللا  -4

 سبع سنين د خمس سنين ج أربعة عشر سنة ب عشر سنةثالث  أ

 : مفتاح دعوة الرسل -3

 الفقه  د قاألخال ج التوحيد ب الشريعة اإلسالمية أ

 :ركان اإليمان بأنها أتعرف  -1

 أصول العقيدة د أصول الشريعة ج أنواع التوحيد  ب أصول الفقه أ

 :من أسباب النصرة والعزة والغلبة  -5

 مواالة الكافرين د التمسك بالعقيدة اإلسالمية ج كثرة عدد الجيوش ب كثرة الفرق اإلسالمية أ

 :دليل على أن القرآن( جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وال يأتونك بمثل اال) :قوله تعالى -6

 أ
يرد على كل مخالف 

 ومبتدع
 اشتمل على أدلة عقلية د  محفوظ من التحريف ج اشتمل على أمثال عربيه ب

 :أصح دليل وأقوى برهان في الرد على شبهات منكري التوحيد  -7

 رآن الكريمالق د آثار الصحابة ج ستنباطجتهاد واالاال ب الحجة العقلية أ

 :ورد تقرير العقيدة اإلسالمية في  -8

 سورة البقرة فقط د فواتح السور المدنية ج السور المدنية ب السور المكية أ

 : وهي تفترق أمتي الى ثالث وسبعون فرقة كلها في النار اال واحدة:  قال -0

 الصوفية د أهل السنة والجماعة ج المرجئة ب المعتزلة أ

 :التسليم التام ، هم لقي العقيدة اإلسالمية في ت من مذهبهم  -09

 المرجئة د المعتزلة ج أهل السنة والجماعة ب الخوارج أ

 :دليل على أن  (نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون إنا: ) وله تعالىق  -00

 د إلنجيل محفوظ المصدرأ ج التوراة محفوظة المصدر ب اإلسالم محفوظ المصدر أ
ظة األديان السماوية محفو

 المصدر
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 (رة موضوعية بدرجةكل فق) :ظلل االختيار الصحيح في ورقة اإلجابة الخارجية لكل فقرة مما يأتي: السؤال األول
   

23 
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 : الطريقة والسيرة ، تعريف  -04

 السنة لغة   د الجماعة لغة   ج األخالق ب اآلثار أ

 :المجتمعون على أمر ما  -03

 الجماعة اصطالحا   د السنة شرعا   ج الجماعة لغة   ب العقيدة شرعا   أ

 :  أعلم الناس بالعقيدة اإلسالمية بعد رسول هللا   -01

 علماء المسلمين د الصحابة رضي هللا عنهم ج التابعين ب جميع المسلمين أ

 :مرتكب الكبيرة كافر، وهو في اآلخرة خالد في النار، هو اعتقاد  -05

 أهل السنة والجماعة د المرجئة ج المعتزلة ب الخوارج أ

 :؛ هو اعتقادمرتكب الكبيرة فاسق بمعصيته، وهو في اآلخرة تحت مشيئة هللا  -06

 أهل السنة والجماعة د رجئةالم ج المعتزلة ب الخوارج  أ

 :إحداث صالة سادسة يندرج تحت البدع العملية في   -07

 مشروع تخصيص وقت غير د أصل العبادة ج المشروعة الزيادة على العبادة ب صفة العبادة أ

 :على أنها " السنة"عرف علماء العقيدة   -08

 صفات النبي  د أفعال النبي  ج نة النبيموافقة الكتاب وس ب أقوال النبي  أ

 : الشيء المخترع ال على مثال سابق  -00

 البدعة لغة   د لغة  العقيدة  ج السنة لغة   ب البدع اإلعتقادية أ

 :ال يصح اسالم شخص اال بتحقيقه  -02

 الصالة د الدعاء ج الخلق الحسن ب التوحيد أ

 :األصل في إثبات األسماء والصفات هلل تعالى عند أهل السنة والجماعة  -40

 الرأي والعقل د نصوص الفقهاء ج نصوص المحدثين ب نصوص القرآن أ

 :وصف الكمال القائم بالذات اإللهية  -44

 ألوهية هللا د ربوبية هللا ج صفة هللا ب اسم هللا أ

 :حكم الخوف الطبيعي اذا أدى الى فعل محرم  -43

 معصيةمحرم ألنه  د واجب ألنه ضرورة ج مستحب ألنه يدفع الخوف ب مباح طبيعي أ

 :األصل في إثبات األسماء والصفات هلل تعالى عند أهل التعطيل  -41

 الرأي والعقل د نصوص الفقهاء ج نصوص المحدثين ب نصوص القرآن أ
 

 :، ويجمع الكثير من العباداتمن أهم أنواع العبادة  -45

 اليقين د التوكل ج الدعاء ب الرجاء أ

 :التذلل والخضوع تعريف  -46

 العقيدة لغة   د العبادة لغة   ج لتوحيد لغة  ا ب اإلله لغة   أ

 :من العبادات العملية الباطنة -47

 بر الوالدين د الصدقة ج الصالة ب التوكل أ
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 :الكمال القائم بالذات اإللهية نعت  -48

 ألوهية هللا د ربوبية هللا ج صفة هللا ب اسم هللا أ

 :المعبود محبة وخوفا  ورجاء    -40

 العقيدة اصطالحا   د األسماء والصفات ج له شرعا  اإل ب الربوبية شرعا   أ

 :توحيد األلوهية باعتبار إضافته للخلق يسمى  -39

 الربوبية د العبادة ج الفطرة ب األلوهية أ

 :التشبه المطلق بالكفار حكمه  -30

 مكروه د محَرم ج كفر أصغر ب كفر أكبر أ

  : من ادعى حق التشريع والتحليل والتحريم  -34

 مكروه د كفر أكبر ج شرك أصغر ب كفر أصغر أ

 

 
 

 (    ) .كفار قريش من الذين انحرفوا وأشركوا في توحيد الربوبية -33

 (    )  .فقط توحيد األلوهية ميثاق وعهد مأخوذ على أمة محمد  -31

 (    ) .حوى القرآن الكريم على أدلة عقلية في تقرير العقيدة -35

 (    ) .دةنحراف عن العقيالمجاورة من األسباب الخارجية لالتأثر المسلمين باألمم  -36

 (    ) .المعطلة هم الذين شبهوا صفات الخالق بالمخلوقين -37

 (    ) .وأصحابه الجماعة اصطالحا  هم الذين اتبعوا الكتاب والسنة وساروا على ما كان عليه النبي  -38

 (    ) .القائلون بهذا القول هم المرجئة: ال يضر مع اإليمان ذنب  -30

 (    ) .رج تحت العبادات العملية الباطنةإقامة الصالة وإيتاء الزكاة يند -19
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 (كل فقرة مقالية بدرجة)                                                    :أجب عن األسئلة اآلتية: السؤال الثالث

 ؟عرف العقيدة شرعا   -0
 

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

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

 
 ؟اذكر اثنين من اآلثار السلوكية المترتبة على اإليمان بأسماء هللا وصفاته -4
 

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

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

 

 ؟متى يجوز إطالق لفظ الرب على غير هللا تعالى -3
 

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

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

 
 ؟بّين وسطية أهل السنة والجماعة في باب أسماء هللا وصفاته -1
 

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

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

 

 استدل من القرآن الكريم على وصف أسماء هللا بالحسنى -5
 

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

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 (بدرجةمقالية كل فقرة )                                                                :أجب عن األسئلة اآلتية:  الرابعالسؤال 

 
 :سالم ابن تيمية العبادة على أنهاعّرف شيخ اإل -0
 

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

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

 
 اذكر ثالثة من أنواع الكفر األكبر؟ -4
 

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

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

 
 استدل من سورة الفاتحة على أنواع التوحيد الثالث؟ -3

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

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

 
 ؟كر اثنين من عالمات محبة النبي اذ -1

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 بّين معتقد أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضي هللا عنهم؟ -5

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 .أتمنى لكم التوفيقانتهت األسئلة                                                                                       


