


 ٤من١صفحة 
 

 

 

 : من أصول العقیدة -١
 الحج د الصدقة ج إقامة الصالة ب اإلیمان بالمالئكة أ

 :في تقریر العقیدة اإلسالمیة  مكث رسول هللا  -٢
 سبع سنین د خمس سنین ج أربعة عشر سنة ب عشر سنةثالث  أ

 : مفتاح دعوة الرسل -٣
 الفقھ  د األخالق ج التوحید ب الشریعة اإلسالمیة أ

 :ركان اإلیمان بأنھا أتعرف  -٤
 العقیدةأصول  د أصول الشریعة ج أنواع التوحید  ب أصول الفقھ أ

 :من أسباب النصرة والعزة والغلبة  -٥
 مواالة الكافرین د التمسك بالعقیدة اإلسالمیة ج كثرة عدد الجیوش ب كثرة الفرق اإلسالمیة أ

 :دلیل على أن القرآن) وال یأتونك بمثل اال جئناك بالحق وأحسن تفسیرا( :قولھ تعالى -٦
یرد على كل مخالف  أ

 اشتمل على أدلة عقلیة د  محفوظ من التحریف ج عربیھاشتمل على أمثال  ب ومبتدع

 :أصح دلیل وأقوى برھان في الرد على شبھات منكري التوحید  -٧
 القرآن الكریم د آثار الصحابة ج ستنباطجتھاد واالاال ب الحجة العقلیة أ

 :ورد تقریر العقیدة اإلسالمیة في  -٨
 سورة البقرة فقط د المدنیةفواتح السور  ج السور المدنیة ب السور المكیة أ

 : وھي تفترق أمتي الى ثالث وسبعون فرقة كلھا في النار اال واحدة:  قال -٩
 الصوفیة د أھل السنة والجماعة ج المرجئة ب المعتزلة أ

 :التسلیم التام ، ھم في تلقي العقیدة اإلسالمیة  من مذھبھم  -١٠
 المرجئة د المعتزلة ج أھل السنة والجماعة ب الخوارج أ

 :دلیل على أن  )نحن نزلنا الذكر إنا لھ لحافظون إنا: ( ولھ تعالىق  -١١
األدیان السماویة محفوظة  د إلنجیل محفوظ المصدرأ ج التوراة محفوظة المصدر ب اإلسالم محفوظ المصدر أ

 المصدر
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 )كل فقرة موضوعیة بدرجة( :ظلل االختیار الصحیح في ورقة اإلجابة الخارجیة لكل فقرة مما یأتي: السؤال األول
   

٣٢ 

 



 

 ٤نم ٢صفحة 
 

 

 : الطریقة والسیرة ، تعریف  -١٢
 السنة لغةً  د الجماعة لغةً  ج األخالق ب اآلثار أ

 :المجتمعون على أمر ما  -١٣
 الجماعة اصطالحاً  د السنة شرعاً  ج الجماعة لغةً  ب العقیدة شرعاً  أ

 :  أعلم الناس بالعقیدة اإلسالمیة بعد رسول هللا   -١٤
 علماء المسلمین د الصحابة رضي هللا عنھم ج التابعین ب جمیع المسلمین أ

 :النار، ھو اعتقادمرتكب الكبیرة كافر، وھو في اآلخرة خالد في   -١٥
 أھل السنة والجماعة د المرجئة ج المعتزلة ب الخوارج أ

 :؛ ھو اعتقادمرتكب الكبیرة فاسق بمعصیتھ، وھو في اآلخرة تحت مشیئة هللا  -١٦
 أھل السنة والجماعة د المرجئة ج المعتزلة ب الخوارج  أ

 :إحداث صالة سادسة یندرج تحت البدع العملیة في   -١٧
 مشروع تخصیص وقت غیر د أصل العبادة ج المشروعة الزیادة على العبادة ب العبادةصفة  أ

 :على أنھا " السنة"عرف علماء العقیدة   -١٨
 صفات النبي  د أفعال النبي  ج نة النبيموافقة الكتاب وس ب أقوال النبي  أ

 : الشيء المخترع ال على مثال سابق  -١٩
 البدعة لغةً  د لغةً العقیدة  ج لغةً السنة  ب البدع اإلعتقادیة أ

 :ال یصح اسالم شخص اال بتحقیقھ  -٢٠
 الصالة د الدعاء ج الخلق الحسن ب التوحید أ

 :األصل في إثبات األسماء والصفات ھلل تعالى عند أھل السنة والجماعة  -٢١
 الرأي والعقل د نصوص الفقھاء ج نصوص المحدثین ب نصوص القرآن أ

 :بالذات اإللھیة وصف الكمال القائم  -٢٢
 ألوھیة هللا د ربوبیة هللا ج صفة هللا ب اسم هللا أ

 :حكم الخوف الطبیعي اذا أدى الى فعل محرم  -٢٣
 محرم ألنھ معصیة د واجب ألنھ ضرورة ج مستحب ألنھ یدفع الخوف ب مباح طبیعي أ

 :األصل في إثبات األسماء والصفات ھلل تعالى عند أھل التعطیل  -٢٤
 الرأي والعقل د نصوص الفقھاء ج نصوص المحدثین ب القرآننصوص  أ

 

 :، ویجمع الكثیر من العباداتمن أھم أنواع العبادة  -٢٥
 الیقین د التوكل ج الدعاء ب الرجاء أ

 :التذلل والخضوع تعریف  -٢٦
 العقیدة لغةً  د العبادة لغةً  ج التوحید لغةً  ب اإللھ لغةً  أ

 :من العبادات العملیة الباطنة -٢٧
 بر الوالدین د الصدقة ج الصالة ب التوكل أ

  



 

 ٤نم ٣صفحة 
 

 

 :الكمال القائم بالذات اإللھیة نعت  -٢٨
 ألوھیة هللا د ربوبیة هللا ج صفة هللا ب اسم هللا أ

 :المعبود محبة وخوفاً ورجاءً   -٢٩
 اصطالحاً العقیدة  د األسماء والصفات ج اإللھ شرعاً  ب الربوبیة شرعاً  أ

 :توحید األلوھیة باعتبار إضافتھ للخلق یسمى  -٣٠
 الربوبیة د العبادة ج الفطرة ب األلوھیة أ

 :التشبھ المطلق بالكفار حكمھ  -٣١
 مكروه د محَرم ج كفر أصغر ب كفر أكبر أ

  : من ادعى حق التشریع والتحلیل والتحریم  -٣٢
 مكروه د كفر أكبر ج شرك أصغر ب كفر أصغر أ
 

 
 

 )×( .وأشركوا في توحید الربوبیةكفار قریش من الذین انحرفوا  -٣٣
 )×(  .فقط توحید األلوھیة میثاق وعھد مأخوذ على أمة محمد  -٣٤
 )√( .حوى القرآن الكریم على أدلة عقلیة في تقریر العقیدة -٣٥
 )√( .نحراف عن العقیدةالمجاورة من األسباب الخارجیة لالتأثر المسلمین باألمم  -٣٦
 )×( .بالمخلوقین المعطلة ھم الذین شبھوا صفات الخالق -٣٧
 )√( .وأصحابھ الجماعة اصطالحاً ھم الذین اتبعوا الكتاب والسنة وساروا على ما كان علیھ النبي  -٣٨
 )×( .القائلون بھذا القول ھم المرجئة: ال یضر مع اإلیمان ذنب  -٣٩
 )×( .إقامة الصالة وإیتاء الزكاة یندرج تحت العبادات العملیة الباطنة -٤٠

 

  

االختی��ار خط��أ عن��دما تك��ون اإلجاب��ة ظل��ل االختی��ار ص��ح عن��دما تك��ون اإلجاب��ة ص��حیحة، وظل��ل : ث��انيال الس��ؤال
 )بدرجةمقالیة كل فقرة (                                                                                          :خاطئة فیما یأتي

 
٨ 



 

 ٤نم ٤صفحة 
 

 

 

٥ 

 

 )كل فقرة مقالیة بدرجة(                                                    :أجب عن األسئلة اآلتیة: الثالثالسؤال 

 ؟عرف العقیدة شرعاً  -١
 

 .العلمیة التي یجزم ویوقن بھا المسلم كاإلقرار بربوبیة هللا وألوھیتھ وأسمائھ وصفاتھالثوابت 
 

 

 
 ؟المترتبة على اإلیمان بأسماء هللا وصفاتھاذكر اثنین من اآلثار السلوكیة   -٢

 

 .الدعاء –التعظیم والذل  –محبة هللا 
 

 ؟متى یجوز إطالق لفظ الرب على غیر هللا تعالى  -٣
 

 .یطلق لفظ الرب على غیر هللا اذا كان مضاف مثل ربُّ األسرة
 

 ؟بّین وسطیة أھل السنة والجماعة في باب أسماء هللا وصفاتھ  -٤
 

 .تعالى صفات الكمال ، ونفوا عنھ صفات النقص من غیر تكییف وال تمثیل وال تعطیلأثبتوا ھلل 
 

 
 استدل من القرآن الكریم على وصف أسماء هللا بالحسنى  -٥

 

 )وھلل األسماء الحسنى: (قال تعالى
 

 
 

٥ 
 )بدرجةمقالیة كل فقرة (                                                                :أجب عن األسئلة اآلتیة: الرابع السؤال 

 
 :سالم ابن تیمیة العبادة على أنھاعّرف شیخ اإل-١

 

 اسم جامع لكل ما یحبھ هللا ویرضاه من األقوال واألعمال الظاھرة والباطنة
 

 
 اذكر ثالثة من أنواع الكفر األكبر؟-٢

 

 كفر اإلباء واإلستكبار –كفر النفاق  –كفر التكذیب 
 

 استدل من سورة الفاتحة على أنواع التوحید الثالث؟-٣

 توحید األسماء والصفات ،) الرحمن الرحیم(توحید الربوبیة ، ) الحمدھلل رب العالمین(
 .توحید األلوھیة ) إیاك نعبد وإیاك نستعین( 
 

 
 ؟اذكر اثنین من عالمات محبة النبي  -٤

 كثرة ذكره –اتباع سنتھ 
 

 
 بّین معتقد أھل السنة والجماعة فیما شجر بین الصحابة رضي هللا عنھم؟ -٥

من معتقد اھل السنة والجماعة أنھم یمسكون عما وقع بینھم من نزاع وعدم الخوض فیما وقع بینھم من الحروب 
 .والخالفات على سبیل التوسع وتتبع التفاصیل 

 

                                                                                    
 .أتمنى لكم التوفیقانتھت األسئلة                                                                                       


