
 
 
 

 االسم :                                                                   التارٌخ:     /    /

 هـ1444-1439, الفصل الدراسً الثانً لعام ثانٌةالفترة ال ,األول ثانوي للصف 1توحٌد الاختبار مادة 

 )درجة على كل فقرة ( اختاري اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً :اختٌار من متعدد :  السؤال األول :

 )افراد هللا تعالى بالربوبٌة واأللوهٌة واألسماء والصفات ( هو المعنى الشرعً لـ : -1
 الرهبة -التوحٌد                 ج - أ

 الرجاء -العبادة                   د - ب

فاتحة َّ حي جي يه ىه مه ٹٱٹٱُّٱ -2 يل       ال ة دل :اآلي د  وحي على ت  

 األسماء -ج              الربوبٌة - أ
 الصفات -د              األلوهٌة - ب

الى الٌمن قال له : ) إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فلٌكن أول  معاذ بن جبل  لما بعث الرسول -3
 :دل الحدٌث على أن التوحٌد ما تدعوهم الى أن ٌوحدوا هللا تعالى ......( 

 أول الواجبات -أهم الفرائض                 ج - أ
  سبب تفرٌج الكربات -سبب التمكٌن                  د - ب

  ) التصدٌق الجازم بوجود هللا تعالى , وأنه سبحانه هو المتفرد بالملك والخلق والرزق( معنى توحٌد : -4
 الصفات -األلوهٌة             ج - أ

 الربوبٌة -د              األسماء - ب

 حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

ونس: َّ خك حك جك مق حقمف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ ١٣ي  

 هذا دلٌل على بطالن الشرك فً توحٌد :
 األسماء -ج               الربوبٌة  - أ

 الصفات -د                األلوهٌة - ب

 والدلٌل على ذلك :, آٌات األنبٌاء التً تسمى المعجزات , من أدلة وجود هللا تعالى -6
 )أم خلقوا من غٌر شًء أم هم الخالقون ( -)ما من مولود إال ٌولد على الفطرة .....(       ج - أ

 )أفال ٌنظرون إلى اإلبل كٌف خلقت ( -) اقتربت الساعة وانشق القمر(                   د - ب
 

 6:ق َّ ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت ٹٱٹٱُّٱٱ-7

 هذه اآلٌة رد لمنكري وجود هللا تعالى حٌث أنها تعد من الردود :
 القٌاسٌة -الشرعٌة          ج - أ

 ال شًء -العقلٌة             د - ب

 توحٌد : ) إفراد هللا تعالى بالعبادة ( معنى -8
 األسماء -األلوهٌة           ج - أ

 الصفات -د الربوبٌة           - ب

 



 
 
 

 مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٹٱٹٱُّٱ  -9
راف:  َّ مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئنئ على أن توحٌد األلوهٌة: دلت اآلٌة ٢٧١األع  

 حق هللا تعالى على العباد -ج            مٌثاق وعهد مأخوذ على كل الناس - أ
 ال ٌصح إسالم شخص إال به -د           الغاٌة من بعث الرسل وإنزال الكتب - ب

دلٌل الحدٌث فإن هللا قد حرم على النار من قال ال اله اال هللا ٌبتغً بذلك وجه هللا ( هذا : )  قال  رسول هللا  -14
 :أن من فضائل توحٌد األلوهٌةعلى 

 سبب لنٌل شفاعة الرسول  -ج        فً النجاة من النارسبب  - أ
 ال شًء -الذنوب         دسبب فً غفران  - ب

 
دل  : ) أشهد أن ال اله اال هللا وأنً رسول هللا ال ٌلقى هللا بهما عبد غٌر شاك فٌهما إال دخل الجنة ( قال  -11

 الحدٌث على شرط من شروط ال اله اال هللا وهو :
 اإلنقٌاد -ج                   العلم  - أ

 الصدق -د                  الٌقٌن  - ب

دل الحدٌث على  قال رسول هللا : ) فإن هللا قد حرم على النار من قال ال إله إال هللا ٌبتغً بذلك وجه هللا ( -12
: شرط من شروط ال إله اال هللا وهو  

 القبول -ج                         االنقٌاد  - أ
 اإلخالص -د                         الصدق  - ب

 السؤال الثانً : ضع اشارة صح امام العبارة الصحٌحة وخطأ امام العبارة الخاطئة: )درجة على كل فقرة (:
الظاهرة فقط )      (   قوالضاه من األٌرٌحبه هللا و العبادة فً الشرع هً : كل ما -1  
من امثلة العبادات الظاهرة الخوف من هللا )      (-2  
خلق هللا الخالئق من أجل عبادته وحده عز وجل )       (-3  
الدعاء من أهم العبادات وأعظمها فهو ٌجمع الكثٌر من أنواع العبادة كاالعتماد على هللا ) -4  
المحبة هً روح العبادة وأصلها )       (-5  
الرجاء هو حسن الظن باهلل تعالى والطمع فً سعة رحمة هللا تعالى )      (-6  
 (االجتهاد فً فعل األسباب )    التوكل هو اعتماد القلب على هللا فً جلب المصالح مع عدم-7
  

 السؤال الثالث :
:( ة) درج :اجٌبً عما ٌأتً  

 تتضمن ) ال اله اال هللا ( نفً وإثبات , وضحً ذلك ؟
* 
* 

 تحسٌن  )درجة (:
؟ نوعٌن من التوسل المشروع اذكري  

* 

* 

                         

 اسأل هللا لكن التوفٌق والنجاح                        معلمة المادة/ أمٌرة بخش                    



 
 
 

                    

 


