
 
 

  

 ( اختاري االجابة الصحيحة:02الى )( 1في الفقرات من )      

1 
 :يعبدونهم كانوا ممن موقفهم يكون القيامة يوم هللا، خلق من عظيم خلق المالئكة

 عز هللا عند لهم الشفاعة( أ)

 .وجل

 .عليهم الصالة( د) .لهم االستغفار( جـ) .منهم التبرؤ( ب)

0 
 :كثيرة منها صفات اآللهة الباطلة 

 القدرة على الخلق واإليجاد( أ)

 

السمع الواسع لجميع من ( ب)

  يدعوه وإجابتهم جميعا  

القدرة على النصرة ( جـ)

 والنفع.

ال يملكون ألنفسهم نفعا  ( د)

 وال ضرا .

3 
 ق المشركون بغير هللا تعالى وذلك لـ:يتعل

 لتدبرهم في الكون.(د) جهلهم باهلل( جـ) وجل. يرهم هلل عزتقد( ب)   قوة إيمانهم.( أ)

 :منها  صور عبادة األنبياء 4

 طلب النصرة منهم.(أ)

 

 

 

 

.الطواف بعد( ب) .عنه

 جمرة رمي بدأ( جـ) 

 .راسه حلق( د) . العقبة

 

 

 طاعتهم فيما أمروا به.( د) نصرتهم والدفاع عنهم.( جـ) اتباعهم واالقتداء بهم.( ب)

5 
 أكثر األنبياء الذين غال فيهم أتباعهم ورفعوهم فوق مكانتهم: 

وابراهيم عليهما عيسى  (أ)

 السالم|.الصالة و

ا وهود عليهمموسى ( ب)

 السالم. الصالة 

محمد وعيسى عليهما ( جـ)

 الصالة والسالم.

نوح عليهما ومحمد (د)

 الصالة والسالم.

6 
 :هالعبادة النبي صل هللا عليه وسلم صور ومن

تباعه فيما أمر واجتناب ما إ(ب) إحياء السنن المهجورة.( أ)

 نهى عنه.

الصالة عليه عند ذكره ( جـ)

 هللا عليه وسلم. صلى

 االستغاثة به في الشدائد.( د)

7 
 وذلك بـ: فيه الغلو من وسلم عليه هللا صلى النبي حذر

 زيارة من النساء منع( أ)

       .                       القبور

مجاوزة الحد في المدح ( جـ)  .         البدع عناالبتعاد ( ب) 

                          والكذب فيه

 .                      المعاصي عن البعد( د)

8  
 :برسالة مبشرا   السالم عليه عيسى هللا نبي وجل عز هللا أرسل

 .السالم عليه هود(د)                                     .السالم عليه نوح( جـ) .وسلم عليه هللا صل محمد(ب)                              .السالم عليه موسى( أ) 

9 
 :أنهم يظنون المالئكة يعبدون المشركين بعض كان

 .وجل عز هللا يسبحون(د)                            .سبحانه عنده لهم يشفعون( جـ) .خلقه إلى تعالى هللا رسل(ب)                                    .     للمؤمنين يستغفرون( أ)

12 
 :على يدل وسلم عليه هللا صلى الرسول على الصالة كثرة

 الطاعات عن االنشغال( جـ)                                              . البدع في الوقوع( ب)                                              .فيه الغلو( أ) 

                                       .األخرى

 عليه حث ومما محبته( د)

 .الشرع

11 
 :ومنها السالم عليهم الكرام المالئكة صفات تعددت

 في وعظمة كبيرة قوة(ب)              .طين من ُخلقوا(أ)

    .الخلق

 في كالبشر هللا خلقهم(جـ) 

                       .للحياة هماحتياجات

 األمور بعض معرفة( د)

                      .الغيبية

 
 

 المملكة العربية السعودية

لتعليم اإلدارة العامة ل
 حافظة جدةمب

  مدرسة البيان النموذجية

  ىاألول الفترة  – األول الدراسي الفصل

  هـ1440 الدراسي للعام

 توحيد           المادة

  الوحدة

 المتوسط المرحلة

 ثاني متوسط الصف

  المعلمة                      : التوحيدبنك األسئلة لمادة 
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10 

                     :أنهم وهي سبحانه عنده رفيعة منزلة لهم جعل أولياء وجل عز هلل

 والهم عليهم خوف ال( د)       .يامةالق يوم التام النور(جـ)           .نور من منابر على(ب) .القيامة يوم يشفعون( أ)

 .يحزنون

13 
 :صالحين من دون هللا زعمهم أن لهمحجة المشركين في عبادة األولياء وال

ماالً ينفقونه على  )جـ( جاهاً عند أقوامهم.)ب(   جماالً في مظهرهم. )أ(

 المحتاجين.

 جاهاً عند هللا عزوجل)د(

14 

 ضل البشر والرسل وأكرمهم والدليل:النبي محمد صلى هللا عليه وسلم أف

قول هللا تعالى:)ليس لك من  )أ(

 .األمر شيء

قول رسول هللا صل هللا )ب(

عليه وسلم:)أنا سيد الناس يوم 

 القيامة(.

قول وفد بني عامر  )جـ(

                    للرسول:)أنت سيدنا(.

قول هللا تعالى:)قل إنما  )د(

 .أنا بشر مثلكم(

15 

 :على ذلك فدل القطمير حتى شيئا تملك ال هللا دون من يدعونها التي مشركينال ألهه

 .هللا خلق عظم(د) .الخلق في هللا إعجاز(جـ) . عبدها من مصير(ب) .وعجزها ضعفها(أ)

  

17 

 :ماتوا عندما أنهم والصالحين األولياء عبادة في األصل

 ثم صور لهم قومهم وضع( ب) .             ونسوهم بهم قومهم يهتم لم(أ) 

 .       عبدوها

 والترحم بدفنهم قومهم قام( جـ)

 .                        عليهم

 أجسادهم قومهم ألقى( د)

 .                      النار في

18 

 :أساس على قامت السالم عليهم األنبياء دعوة

 .والشهرة الجاه طلب( ب) . دعوتهم على األجر أخذ( أ)

 

 .هللا سبيل في الجهاد( د) .الدين إقامة(جـ)

19 
 من صفات المالئكة الكرام أنهم:

يفعلون بعضا من أوامر  )جـ(  لهم أجنحة.)ب( خلقو من طين. )أ(

 هللا.

 خلقوا من نار.)د(

02 

 : وأنه السالم عليه عيسى هللا بنبي ونؤمن بقلوبنا نعتقد أن يجب

 من العزم أولي أحد( جـ) الته عامةرس( ب) .القيامة يوم الناس سيد( أ)

 .الرسل

 .مشفع وأول شافع أول( د)

01 

 له يعبد من دون هللا عبادته باطلة ألنه ال يستحق العبادة إال من:كل إ

اتصف بصفات الكمال )أ(

وانتفت عنه أغلب صفات 

 النقص .

اتصف بصفات الكمال )ب(

المطلق وانتفت عنه صفات 

 النقص كلها.

لب صفات اتصف بأغ)جـ( 

الكمال وانتفت عنه صفات 

 النقص.

من  انتفت عنه بعضا)د(

صفات النقص واتصف 

 بصفات الكمال.

10 

 الرسول صل هللا عليه وسلم ال يقدر على نفع ابنته فاطمة رضي هللا عنها وهذا يدل على أنه :

محبته صل هللا عليه وسلم )ب( ال يملك شيئا ألقرب أقاربه.)أ(

 هللا عنها. ألبنته فاطمه رضي

هللا  ىمحبة أقاربه له صل)جـ(

 عليه وسلم.

 ىمكانته بين أقاربه صل)د(

 هللا عليه وسلم

13 
 موقف المالئكة  يوم القيامة ممن عبدهم أنهم:

 يشفعون لهم عند هللا.)د( ممن عبدهم. يتبرؤون )جـ( .للمؤمنينيستغفرون )ب( يدعونهم عند هللا.)أ(

14 
 صلى هللا عليه وسلم بــ:يكون الغلو في الرسول 

محبته أكثر من محبة  )جـ( رفعه فوق مكانته. )ب( طاعته في كل ما أمر.)أ(

 الوالد والولد.

 البعد عن ما نهى عنه.)د(

15 
 ألهه المشركين التي يدعونها من دون هللا ال تملك شيئا حتى القطمير فدل ذلك على: 

  عظم خلق هللا.)د(  إعجاز هللا في الخلق.)جـ( مصير من عبدها.)ب( ضعفها وعجزها )أ(

16 
 عيسى عليه الصالة والسالم ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة:

ابراهيم عليه الصالة  )د( )جـ( محمد صل هللا عليه وسلم  نوح عليه السالم.)ب( زمانه الذي كان فيه. )أ(

 والسالم.
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 الثاني:زاوجي بين األدلة في العمود األول ومدلوالتها في العمود (  7 لى )( إ1في الفقرات من )

               

 أكملي العبارات التالية بما يناسبها: -س / أ                

 ون هللا عزوجل منهاتعددت معبودات المشركين من د -1

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

 الصفات التي يجب توفرها فيمن يستحق العبادة منها -0

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

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

 صفات اآللهة الباطلة عديدة منها -3

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

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

 وذلك بسببيتعلق المشركون بغير هللا تعالى  -4

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

 األنبياء عليهم السالم لهم مكانة وهي أنهم -5

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

 

 مدلوالتها األدلة

 معشر قريش اشتروا أنفسكم :)ياصلى هللا عليه وسلمقال النبي (1)

 ال أغني عنكم من هللا شيئاً( 

أن من أعتقد أن في عيسى عليه السالم شيئا من خصائص    
 الربوبية أو األلوهية فقد كفر.

َنا قال هللا تعالى:) َولََقد  (0) ة   ُكل   ِفي َبَعث   أَنِ  َرُسواًل  أُمَّ

ُبُدوا  َ  اع 
َتنُِبوا هللاَّ اُغوتَ  َواج   ( الطَّ

 قاربه.قرب أأن الرسول صل هللا عليه وسلم ال يملك شيئا أل    

ِخُذوا أَن َيأ ُمَرُكم   َواَل :)تعالى هللا قال( 3)   ال َماَلئَِكةَ  َتتَّ

ينَ  بِي  َباًبا َوالنَّ  (أَر 

 وال ضًرا ًعاأنه صلى هللا عليه وسلم ال يملك لنفسه نف 

لُقُ  أََفَمن:)تعال هللا قال (4) لُقُ  الَّ  َكَمن َيخ  ُرونَ  أََفاَل  َيخ  من دالئل استحقاق هللا للعبادة وحده ال شريك له القدرة على  (َتَذكَّ
 الخلق واإليجاد

َ  إِنَّ  َقالُوا الَِّذينَ  َكَفرَ  لََّقد  :)تعالى هللا قال (5)
 .هللا عباد من عباد والسالم الصالة عليهم األنبياء أن    ( َثاَلَثة   َثالِثُ  هللاَّ

لِكُ  الَّ  قل(: تعالى هللا قال (6) ًعا لَِنف ِسي أَم  ا َواَل  َنف    إاِلَّ  َضر ً

ُ  َشاءَ  َما
لَمُ  ُكنتُ  َولَو    هللاَّ بَ  أَع  تُ  ال َغي  َثر  َتك  رِ  ِمنَ  اَلس   َوَما ال َخي 

نِيَ  وءُ  َمسَّ  ( السُّ

 .ربش أنه وسلم عليه هللا صلى نبيه هللا وصف   

بِ  َمَفاتِحُ  َوِعنَدهُ :)تعالى قال(7)  لَُمَها الَ  ال َغي   هللا عبادة إلى جميعا الناس يدعون جاؤوا األنبياء جميع أن    (ُهوَ  إاِلَّ  َيع 
 .معه مخلوق أي إشراك وترك وحده

األنبياء عليهم  المالئكة وعبادة عبادة من حذر تعالى هللا أن    
 السالم.

 العلم العبادة يستحق فيمن توفرها يجب التي الصفات من   
 .نقص يعتريه ال الذي الكامل
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 تعددت صور عبادة األنبياء ومنها -6

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

 لعبادة النبي صلى هللا عليه وسلم صور منها -7

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

 الرسول صلى هللا عليه وسلم له مكانة رفيعة وهي -8

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

 حذر النبي صلى هللا عليه وسلم من الغلو فيه وذلك بـ -9

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

 ................................الجن من  هللا تعالى خلق -12

 .............................المالئكة من هللا تعالى خلق  -11

 :  نحو المسلم على الواجب  -10

 السالم عليهم األنبياء -أ

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

 السالمه علي المالئكة -ب

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

 والصالحيناألولياء  -ج

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

 

 لماذا يتعلق المشركون بغير هللا تعالى؟ -1س

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

 

 عليهم السالم. ا دعوة األنبياءسس التي قامت عليهوضحي األ -0س

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

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

 

 اذكري عقيدتنا في عيسى عليه السالم . -3س

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

...................................................................................................................................................... 
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 عبادات المالئكة  عليهم السالم وأعمالهمبيني  -4س

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

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

 

 ولي. اسم عليه يطلق أن يستحق من صفات حددي -5س

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

 

 والصالحين. األولياء يعبد من بها يحتج التي الشبهة وضحي -6س

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

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

 

 ؟ اتباعهم فيهم غلو لذينا األنبياء اذكري’  فيهم غلو من ومنهم اتبعوهم من فمنهم األنبياء من الكثير هللا أرسل -7س

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

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