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 التي تمثل البديل الصحيح:جابة اختاري اإل( 11الى )( 1الفقرات من ) :األولالسؤال 

1 
 : معنى وهذا سبحانه، له خاضعون كلهم فالخلق تعالى هلل والتذلل الخضوع

 )د( فوات الخير كله ( خذالن من تعلق بغير هللا)ج )ب( توحيد األسماء والصفات )أ( العبودية العامة

2 
 نة إلى:خول الجيصنف الموحدين في د

 سبع أصناف)د(  ست أصناف ()ج ثالث أصناف)ب(  أربع أصناف )أ(

3 
 :الذين يدخلون الجنة بعد الحساب والعذاب، هم الموحدون الذين عليهم

 شرك يختلطه حسنات)د(  ذنوب ومعاٍص دون الشرك( )ج ذنوب ومعاٍص دون البدع)ب(   بعض الذنوب مع الشرك)أ( 

4 
 ، يدل على فضيلة التوحيد، وهي:: )إن هللا قد حرم على النار من قال ال إله إال هللا يبتغي بذلك وجه هللا(وسلم عليه صلى هللا قوله

   الميزان خفة)د(   الذنوب كثرة( )ج   تحريم النار)ب(  قلة الرزق)أ( 

5 
 : ل أفضل تركه ولكن جائز االكتواء

 )د( نفي الشرك ( سالمة األطفالج) توحيد)ب( تحقيق كمال ال )أ( البعد عن الحروق

6 
 :هما ن  يطائفت على رد ه  يف "ورسوله عبد هللا ىيسع وأن: "وسلم ه  يعل هللا ىصل قوله

 )د( اليهود والخوارج ( النصارى والمبتدعة)ج )ب( اليهود والنصارى )أ( الغالة والخوارج

7 
 : هو الحنفاء إمام وهو الحنيفية بالملة أتى

 )د( يوسف عليه السالم ( إبراهيم عليه السالم)ج )ب( عيسى عليه السالم السالم وح عليه)أ( ن

8 

 الغاية من خلق الجن واإلنس هي:

 إرسال الرسل)د(  الشرك باهلل( )ج عبادة هللا)ب(  أداء النوافل)أ( 

9 
 : التوحيد تحقيق مرتبة هي ثوابه وتنقص التوحيد في تقدح التي المعاصي ترك

 )د( المستحب ( المكروه)ج )ب( الجائز جبأ( الوا)

11 

 ، وهي:من فضائل التوحيد فضيلة"من لقيني بقراب األرض خطيئة ال يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة" على دّل الحديث القدسي 

 )أ( الهداية التامة

 
 )د( تكفير الذنوب ( ثقله في الميزان)ج )ب( دخول الجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 لتعليم بمحافظة جدةل اإلدارة العامة

 مدرسة البيان النموذجية

  الفصل الدراسي األولبنك األسئلة 

 هـ 1441للعام الدراسي  

 

 المادة
 توحيد

 (83-11ص )

 المتوسطة  المرحلة

 األول  الصف
 معلمات الدين المعلمة
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 :في العمود الثاني مدلوالتهاول مع في العمود األ األدلة( زاوجي بين 6)( إلى 1ات من )الفقر

 
 

 
 

 :السؤال الثاني
 

 :بما يناسبها من كلمات الفراغات التالية املئي -أ

 بغير حساب وال عذاب. .................دخل  التوحيد من حقق -1

 .به شيًئا............. يعذب من ال  حق العباد على هللا أن ال -2

 تحقيق التوحيد على مرتبتين: تحقيق ............ وتحقيق مستحب. -3

 األعمال.أساس ...............  هللا تعالى هو توحيد -4

 ة القهرية وتسمى عبودية ....................العبودية نوعان، منها العبودي -5

 توحيد األلوهية: هو إخالص ................... هلل وحده ال شريك له. -6

 :لما يأتيمثلي  -ب

 المثال                                المطلوب                

  التطير                 

  توحيد األسماء والصفات      

  وحيد األلوهيةت           

 

 

 مدلوالتها  األدلة

َماَوات   ُملكُ  ( قال تعالى: )ولله 1)  )أ( تحريم النار على أهل التوحيد الكامل  ) َواألَرض   السه

نهُم2) د   ( قال تعالى: )َوم  نهُم مقتَص    ) هللاه  ب إ ذن  يَرات  ب الخَ  َساب ق   َوم 
)ب( إثبات ما أثبته هللا لنفسه وما أثبته له رسوله من أسمائه 

 وصفاته على الوجه الذي يليق به سبحانه

نَ  َولَتَُكونَنه  َعَملُكَ  لَيحبَطَنه  أَشَركتَ  ( قال تعالى: )لَئ ن3) ( ا م  ر ين   )ج( أصناف الناس في تحقيق التوحيد  لَخاس 

ثل ه   سَ ى: )لَي( قال تعال4) يُر( َوهُوَ  َشيء   َكم  يُع البَص   )د( التوحيد أساس قبول األعمال  السهم 

ةٍ  ُكل   ف ي بََعثنَا ( قال تعالى: )َولَقَد5) ُسواًل  أُمه  َواجتَن بُوا هللاه  أن  اعبُُدوا ره

 )الطهاُغوتَ 
 )هـ( االعتقاد الجازم بأن هللا رب كل شيء ومليكه 

إن هللا قد حرم على النار من قال ال إله : )صلى هللا عليه وسلم(  قال 6)

 (إال هللا يبتغي بذلك وجه هللا
 )و( التوحيد هو الغاية التي من أجلها أرسل هللا الرسل 

 )ز( صفات أهل التوحيد صدق التوكل على هللا تعالى  
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 اثنين من كل مما يلي: عددي -جـ

 فضائل التوحيد -1

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

 أهمية التوحيد -2

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

 المخالفات الشرعية -3

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

 

 :السؤال الثالث 

  لكل مما يأتي: )استدلي( )دلّلي( أوردي دليال -أ

 الدليل                                        المطلوب                       

  توحيد الربوبية

  اإلنسان مفطور على التوحيد

  توحيد األسماء والصفات

 صفات السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة

 بغير حساب وال عذاب
 

 

 .خلق هللا لإلنس والجنمن )عللي( الحكمة وضحي  -ب

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

 

 التالية ما هو مطلوب في الجدول: األدلةمن استنبطي  -ج

 اإلجابة                  المطلوب           األدلة                         

ُه َمن ُيش  ) قال تعالى: َم إِنَّ ِ َفَقد  َحرَّ ِرك  بِاَّللَّ

َة َوَمأ وَ  ِه ال َجنَّ ُ َعلَي  اُر ۖ َوَما َّللاَّ اهُ النَّ

الِِميَن ِمن  أَنَصار    (لِلظَّ

الشاهد من اآلية على أن 

إال مؤمن الجنة ال يدخلها 

 موحد

 

َك َوإَِلى الَِّذيَن تعالى: )قال  َوَلَقد  أُوِحَي إِلَي 

َرك   لَِك لَئِن  أَش  َبَطنَّ َعَملَُك ِمن َقب  َت لََيح 

 (َولََتُكوَننَّ ِمَن ال َخاِسِرينَ 

  التوحيد أهمية
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