
  إختبار مادة التوحيد الفترة األولى للصف السادس

  السؤال األول : أكملي الفراغات التالية بما يناسبها
 ١- مصدر العقيدة ..................و.......................

 ٢- من حقوق الرسول :

...........................................- 

...........................................- 
 ٣- أهل البيت هم ..................و........................و...........................

  ٤- إذا سمعت أحدا يسب زوجات الرسول ماحكم فعلته ............... وبماذا تنصحينه

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

  السؤال الثاني : صلي من العمود أ بما يناسبه من العمود ب

  السؤال الثالث : اختاري اإلجابة الصحيحة     
 أ- انجبت جميع أوالد النبي إال ابراهيم من هي؟

  ١- خديجة رضي اهلل عنها         ٢-عائشة رضي اهلل عنها      ٣- حفصة رضي اهلل عنها

  ب-برأها اهلل مما رماها املنافقني به

 ١-أم سلمه رضي اهلل عنها              ٢- عائشة رضي اهلل عنها           ٣- زينب رضي اهلل عنها

  ج- املراد بأهل بيت النبي صلى اهلل عليه وسلم

  ١-أقارب الرسول               ٢-اصحاب الرسول        ٣- جيران الرسول

 معلمة املادة /مالك محمد العمري

ب أ

لتمسكهم بالسنه النبويه المراد بمنهج أهل السنه
هو طريقتهم وسيرتهم وهديهم سبب تسميتهم بأهل السنه

الرحمة واإلحسان والعدل وحسن الخلق منهج أهل السنة والجماعة

إسم الطالبة :



  إختبار مادة التوحيد للصف الرابع الفترة األولى

  السؤال األول : أكملي الفراغات التالية بما يناسبها من كلمات بني القوسني
 ( توحيد األسماء والصفات  - األسماء والصفات -  ننفي   - الظلم  - بلغت في الحسن غايته  )

 أ-اإليمان بأسماء اهلل وصفاته كما جاءت في القرآن والسنه ................................
 ب- نثبت ماأثبته الرسول لربه من ............................

  ج- ............ مانفاه اهلل عن نفسه

 د- من الصفات املنفية عن اهلل .....................
  هـ- معنى أن أسماء اهلل كلها حسنى ............................

  السؤال الثاني : صلي من العمود أ بما يناسبه من العمود ب

  صلي من العمود ج بما يناسبه من العمود د 

  السؤال الثالث : عددي مايلي
 ٢من األسماء يكون فيها تعبيد هلل ........................ و ...........................

  يجب على املسلم أن يعظم أسماء اهلل وصفاته ومن تعظيمه لها
-١ 

-٢ 

 معلمة املادة / مالك محمد العمري

ب أ
البصير  (الرحمن على العرش استوى)
الرحمن (إني بما تعملون بصير )
القدير (وهو العليم القدير)

د ج
الذي اتصف بالقدرة الكاملة معنى الرحمن
إن الله يبصر ويرى كل شي معنى القدير
الذي اتصف بالرحمة الواسعه معنى البصير

إسم الطالبة :



  إختبار التوحيد للصف الخامس الفترة األولى 
   السؤال األول : عددي مايلي

 ١- أركان اإلسالم ٥ منها ....................... و ........................و........................

 ٢- من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول اهلل ................. و................و....................

 ٣- مراتب الدين ........................ و .........................و..............................

 السؤال الثاني : صلي من العمود أ بما يناسبه من العمود

  السؤال الثالث : أكملي الفراغات التالية
 ١- من هو الرجل الذي سأل الرسول عن االسالم وااليمان واالحسان .............................

 ٢- اإلحسان هو ...............................................................

 ٣- معنى شهادة ان ال اله اال اهلل ........................................

  السؤال الرابع : اختاري االجابه الصحيحه
  ١-قال تعالى ( قل ياأيها الناس إني رسول اهلل إليكم جميعا )

  أ- شهادة أن ال إله إال اهلل        ب - االسالم     ج- شهادة ان محمدا رسول اهلل
  ٢- النفي بالتوحيد هو

  ١- نفي جميع مايعبد من دون اهلل        ٢- طاعة الرسول        ٣- اثبات العباده هلل

  ٣- قال تعالى ( وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إال الذي فطرني ) تضمنت األية

  ١-نفي فقط             ٢- نفي واثبات          ٣- اثبات فقط

  ٤- قال تعالى ( ال إله إال هو العزيز الحكيم ) دليل على

  ١- شهادة ان ال اله اال اهلل         ب- االحسان           ج - االيمان

  ٥-االعتقاد الجازم بأن محمدا مرسل من ربه لهداية الناس بشيرا ونذيرا

١- معنى التوحيد        ب- معنى شهادة أن محمدا رسول اهلل             معلمة املادة / مالك محمد العمري

ب أ
تعريف االسالم اإلستسالم لله بالتوحيد واإلنقياد له 

بالطاعة والبراءه من الشرك
االصل الثاني مايتضمنه معنى اإلسالم

االنقياد لله بالطاعة بفعل الطاعات وترك 
المعاصي

معرفة دين اإلسالم باالدله 

إسم الطالبة:


