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 ـه1441 لعام  الفصل األولالصف السادس  التوحيدلمادة  شاملةأسئلة                     

( نواقض اإليمان ومنقصاته  -شعب اإليمان – اإليمــــــــــــانالوحدة األولى )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكملي الفراغات التالية بما يناسب :/ 4س

 ....................................................................................................المراد باإليمان -4

 .................................................................................... اإليمان أركان أنكر من حكم-2

 ..............................و...............................و............................ اإليمان شعب أقسام -3

 ..........اإليمان .....................................عدد شعب  -1

...............و .........................وهي .............................................عدد أركان اإليمان  -5

 ........................................و....................................و........................................

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

 ) أن تؤمن بالله,  الدليل على أركان اإليمان قوله عليه الصالة والسالم -6

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

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمام العبارات التالية :)×( أو )√ ( ضعي عالمة / 2س

 قلبه .)          ( في اإليمان نقص اإليمان أركان أنكر من حكم   -1

 بالله   )           (. اإليمان اإليمان أركان من -2

 (         للمؤمنين . )   وحفظه الله والية اإليمان ثمرات من -3

 (        )  الحياة الطيبة والسعيدة اإليمان ثمرات من -4

 (     )    اإليمان الصالة أركان من -5

 (        ) اإليمان كافر أركان أنكر من حكم -6
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 أختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس : /  3س

 

 يـــــــلى ما يلــــــــي عــــــــــــأجيب/ 1س

 ( .) اإليمان بــ المراد ـ ما  1

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

 ( ) شعب اإليمانبـــ  ـ ما المراد2

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

 .ثمرات اإليمان  من بعضعددي ـ  3

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

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

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

 .اإليمان من نعم  ي بعضأذكرـ 4

................................................................................................................. 
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 : القلب واللسان والجوارح من شعب

 

 

 

 الحج )د(  اإلحسان )جـ(  اإليمان )ب( اإلسالم )أ(

2 
 : الصالة من شعب ..........       

  النية  )د(  اللسان  )جـ(  الجوارح  )ب(   القلب ( أ) 

3 
 : الشرك األكبر من ..............      م 

 نواقض اإليمان  )د( البدع )جـ(  الذنوب والمعاصي)ب(  منقصات اإليمان )أ( 

4 
 :........والية الله وحفظة هي من 

 شعب اإليمان  )د( نعمة اإليمان  )جـ(  فضائل اإليمان )ب(  ثمرات اإليمان . ) أ( 

5 
 : اإليمان بالكتب هي من أركان 

 الحج )د( اإلحسان )جـ( اإليمان )ب( اإلسالم )أ(
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 مثــــــلي فيمــــــــا يلــــــــي :/ 5س

 شعب اللسان . -1

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

 شعب القلب .  -2

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

  شعب الجوارح . -3

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

 اإليمان أذكري ثالثة من نعم -4

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

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

 بيني حكم من أنكر أركان اإليمان أو بعض منها : -5

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

 أكملي الفراغات التالية :/ 6س      

 ...................................فمعرفته داخل  كبرى, معرفة نواقض اإليمان ومنقصاته له أهمية -4

 .المسلمين من الوقوع فيها...........................و الوقوع فيها,.......... ................. و

 ............. .................و....... ................... والكفر........ ................ من نواقض اإليمان  -2

 ................................. و................. .......... و....... ................... اإليمان هيمنقصات   -3

 تخرج من المله ....... تنقص ..................وال.................. و..........نواقص اإليمان هي أقوال و.  -4

 يمانمن .................................اإل الشرك األكبر والكفر األكبر والنفاق األكبر -5

 لصغر، البدع ، الذنوب والمعاصي من ......................اإليماناـ  الشرك األصغر ،الكفر األصغر ،النفاق 6

 .يمانلشرك األكبر من ....................................................اإلا - 7

 .يمان..........................................اإلالشرك األصغر من .......  -8

 هي أقوال و أعمال  واعتقادات ،تبطل األيمان ، وتخرج من ملة اإلسالم ...................................  -9

 ...هي أقوال وأعمال واعتقادات ،تنقص األيمان ، وال تخرج من ملة اإلسالم ............................   -11
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 أجيبــــــي عمـــــا يلــــــي :/ 7س

 المراد )نواقض اإليمان ( . ـ ما 4

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

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

 ومنقصاته. اإليمان نواقض ي بعض من أهمية معرفةأذكرـ 2

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

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

 بيني حكم نواقض اإليمان  . -3

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

 أذكري مثالين من نواقص اإليمان . -1

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

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

 يمان .عددي نواقض اإل -5

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

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

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

 يمان ._ أذكري منقصات اإل6
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       ـه4114للعام الفصل األول  التوحيدلمادة  شاملةأسئلة     

 (  النفاق األكبر  –الكفر األكبر وأنواعه  –) الشرك األكبر وانواعه نواقض اإليمان  ) ةثانيالوحدة ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / اختاري اإلجابة الصحيحة:1س

 يُضاد اإليمان من قول أو عمل. ...............هو ما- 1

 النفاق األكبر )د(  الشرك األكبر )جـ(  الكفر األصغر )ب( )أ( الكفر األكبر

 يعتبر الشك في ثبوت يوم القيامة من، 2

 كفر الشك )أ(
 

كفر االستهزاء )ب( 
 والسخرية

كفر اإلعراض )جـ( 
 عن دين الله

 د( كفر االستهزاء) 0ددد)
 

 والس

 يعتبر السخرية بشيء من الدين من: 3

 كفر الشك)أ( 
كفر االستهزاء ( ب)

 و السخرية
كفر اإلعراض عن  )جـ(

 دين الله
كفر االستهزاء  (د)

 والسخرية

 : من أثار الكفر األكبر  4

 كفر الشرك )أ(
كفر االستهزاء  )ب(

 والسخرية
كفر اإلعراض عن  )جـ( 

 دين الله
كفر االستهزاء  )د( 

 .والسخرية

 :مواالة الكفار ومناصرتهم 5

من عالمات النفاق  ) أ( 

 األكبر  .
من عالمات  )ب( 

 الكفر األكبر 
من عالمات النفاق  )جـ( 

 األصغر
من عالمات الشرك  )د(

 األكبر

 : من أنواع الكفر األكبر  6

انه خارج عن ملة  )أ(

 اإلسالم
انه ال يخلد في  )ب(

 النار
انه غير خارج عن  )جـ(

 ملة اإلسالم
كفر االستهزاء  )د(

 والسخرية

 من عالمات الكفر األكبر: 7

انه خارج عن ملة  )أ(

 اإلسالم
يخلد في  انه ال)ب( 

 النار
انه غير خارج عن )جـ( 

 ملة اإلسالم
مواالة الكفار  )د(

 ومناصرتهم

 : بغض الرسول من  8

 عالمات النفاق األكبر )أ(
الكفر عالمات  ()ب

 األصغر
الشرك عالمات  ()جـ

 األكبر
النفاق عالمات  (د)

 األصغر

 األكبر :من أثار النفاق  9

يخرج من ملة  ال (ب) يخرج من ملة اإلسالم )أ(

 اإلسالم
يخلد  صاحبة ال ان (د) يحبط األعمال ال (جـ)

 في النار

 يسمى كفر اإلباء واالستكبار:    : 10

 

 الشيطاني ( د) اليهودي ( جـ) اإلبليسيب( ) الفرعوني ( أ)

 عظيما من الدين :ان ينكر العبد بقلبه أو لسانه أمرا  هو     : 11

 

 الشككفر  (ب) كفر اإلباء واالستكبار )أ(
األسماء كفر  (جـ)

 والصفات
 

 كفر أكبر (د)
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 من عالمات النفاق األكبر : 12

تكذيب الرسول أو  )أ(

 بعض ما جاء به
كفر اإلعراض  )ب(

 عن دين الله
كفر اإلباء  )جـ( 

 واالستكبار
 كفر الشك )د( 

 األكبرمن أنواع الشرك  13

شرك السخرية  )أ(

 واالستهزاء
 شرك الذنوب )د( الشرك في الربوبيه )جـ( شرك التكذيب )ب(

 :هو عزائم وكالم يتكلم بهو أدويه وتدخينات 14

 النفاق )د(  البدع )جـ(  الكفر )ب( السحر )أ(

 : الشرك في الطاعة هو طاعة المخلوقين ب  15

 بتحليل الحالل )أ(
حضور  )ب( 

 الحفالت
 أداء اإلعمال )د( .زيارة األقارب  )جـ( 

 
16 

 :  من أمثلة الشرك في األسماء والصفات  

 إنكار أسماء الله )أ(
أن يعتقد أن  ()ب

أحدا يعلم الغيب مع 

 الله

أن يعتقد ان للكون  (جـ)

 رب غير الله
)د( دعاء االموات 

 والصالحين

 

 أجيبي عما يلي : / 2س

 اثار الكفر االكبر؟عددي / 1س

 ........................................................................................................................-أ

 ........................................................................................................................-ب

 عددي انواع الكفر االكبر؟ / 2س

 ...........................................................................................................................-أ

 على ماذا يدل قوله تعالى)ان اللذين كفرو وصدو عن سبيل الله قد ضلوا  ضالال بعيدا(./ 3س

 .........................................................................................................................-أ

 منها. 2الكفر االكبر له انواع متعددة . اذكري / 4س

 ...........................................................................................-أ

 ...........................................................................................-ب

 النفاق االعتقادي اشد من الكفر :عللي/ 5س

 .............................................................................................-أ

 عللي: من كذب الرسول فهو مكذب لله عزوجل./ 6س 

 ...............................................................................................-أ
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 النفاق االكبر.عددي عالمات / 7س

 .................................................................................................-أ

 عددي اثار النفاق االكبر./  8س

 ................................................................................................-أ

 مى كفر االباء واالستكبار بالكفر االبليسي.يس عللي:/ 9س

 ..................................................................................................-أ

 ماحكم النفاق االكبر./ 10س

 ....................................................................................................-أ

 من اثار الكفر االكبر. 3اذكري/ 11س

 ......................................................................................................-أ

 ......................................................................................................-ب

 ......................................................................................................-ج

 عللي: يسمى الكفر االبليسي بهذا االسم./ 12س

 .........................................................................................................-أ

 

 للنفاق االكبر اثار سيئة على االنسان عدديها.؟/ 13س 

 ..........................................................................................................-أ

 .........................................................................................................-ب

 اذكري حكم النفاق االكبر؟ /14س

 ............................................................................................................-أ

 اذكري مثاال عن كفر الشك. 15س

 ..............................................................................................................-أ

 اذكري مثاال عن كفر االعراض عن دين الله./ 16س

 ..................................................................................................................-أ

 ذكري مثاال عن كفر التكذيب./ أ17س 

 ...................................................................................................................-أ
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 اذكري مثاال عن كفر االستهزاء والسخرية.  /18س 

                                  .....................................................................................................................-أ

 اذكري مثاال عن كفر االباء واالستكبار. / 19س

                                  ....................................................................................................................-أ

 هو النفاق األكبر. ما/ 20س

 ....................................................................................................................-أ

 

 :بما يناسبها اتأكملي الفراغ/ 3س  

 ..................................في .............................تعريف الشرك األكبر هو جعل........ -1

 .......................................أو ..........................................و......................

 .......................و...............................................و.......أنواع الشرك األكبر .. -2

 

 ............................................من أمثلة الشرك في الدعاء ............................... -3

 

 

 ...................................................................................السحر هو عزائم و  -4

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

الله هو شرك أن يسمى غير الله بأسماء الله تعالى ، أو يُوصف غير الله تعالى بصفات  -5

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

 

 ................................................الكفر األكبر هو .................... -6

 

 أرجو لكن التوفيق والنجاح

 

 



  ـه0440 -0440الفصل األول  التوحيدلمادة  شاملةأسئلة  

النفاق  –الكفر األصغر  -) الشرك األصغراإليمان منقصات) ثالثة لالوحدة ا                 

 (الذنوب والمعاصي ( –البدع  –األصغر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 أكملي الفراغات التالية :/ 4س      

 . .......تصل إلى حد الشرك ........ولم .................ورد في الشرع تسميتها ...............الشرك األصغر هو كل -1

 .......................................................................................... الكفر األصغر هو .................... -2

 .............................................................حكم الكفر األصغر هو ............................................ -3

 ........................................................................................... حكم الشرك األصغر ................. -4

 ........................................... ................................................النفاق األصغر هو ................... -5

 ...........................................................حكم النفاق األصغر هو ..............................................-6

 .........................................................................................البدع هي ............................ -7

  ..............................................................الذنوب والمعاصي هي .......................................... -8

 .  ..............................................................من عالمات النفاق األصغر ..................................... -9

  .............................................................من آثار البدعة في الدنيا واآلخرة ........................... -11

  ........................................................و.............صي إلى ........................تنقسم الذنوب والمعا -11

 ............................................................................ من أسباب الوقوع في المعاصي والذنوب ...... -12

 ........................................ ...................................من آثار الذنوب والمعاصي ....................... -13

 ........................................._ من عالمات النفاق األكبر  ..........................................................14

 ..........................................._ عددي أنواع الكفر األكبر .........................................................15

 

 

 

 

 



 / صلي العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني :2س       

 

 

 

 

 

 أرجو لكن التوفيق والنجاح

 

 العمود الثاني العمود األول

المبتدع يحمل يوم القيامة وزره ووزر من   (1)
 اتبعه 

"ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره   )أ(
 يوم القيامة أعمى ".   

من أسباب الوقوع في المعاصي تزيين   ( 2)
 عدو لنا لذا هو الشيطان ووسوسته 

 "إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ".  )ب(

نوب والمعاصي ضيق الصدر الذ من آثار   (3)
 الضنك والمعيشة 

 "سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر".  )جـ(

البدعة زياده في الدين لم يشرعه الله وال   (4)
 فالله أكمل لنا الدين  رسوله 

 "يستخفون من الناس وال يستخفون من الله ".  )د( 

من أمثلة الكفر االصغر قتال المسلم ألخيه  ( 5)
 المسلم 

"اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي   )هـ(
 ورضيت لكم اإلسالم دينا ".

 "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ". )و(  

"ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين   )ز( 
 يضلونهم بغير علم أال ساء ما يزرون ".

 "إن الشرك لظلم عظيم ".  )ح( 

 "يأيها الذين ءامنوا أقيموا الصالة وءاتوا الزكاة " .  )ط( 

 "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ".  )ي( 


