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المرحلة

توحيد
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الصف
المعلمة

األول
معلمات الدين

المادة

السؤال األول
الفقرات من ( )1إلى ( )3اختاري اإلجابة التي تمثل البديل الصحيح:
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تنوعت وسائل الدعوة إلى هللا عز وجل في العصر الحديث ومن ذلك:
(أ) المدارس

(ج) اإلنترنت

(ب) األسواق

(د) المنشورات

دعاء غير هللا تعالى واالستغاثة به يناقض:
(أ) التوحيد

(ج) الرياء

(ب) الشرك

(د) الجهل

دعاء غير هللا تعالى واالستغاثة به يناقض:
(أ) التوحيد

(ج) الرياء

(ب) الشرك

(د) الجهل

تجنب إطراء الرسول صلى هللا عليه وسلم والغلو فيه من مقتضيات الشهادة به ،ويقصد بها:
(أ) طاعته فيما أمر

(ج) دعائه من غير هللا

(ب) االستغاثة به

(د) عدم رفعه فوق منزلته

أركان شهادة ال إله إال هللا هما النفي و:
(أ) اإلثبات

(ج) الذل

(ب) المتابعة

(د) الرد

يعد إمام الحنفاء والموحدين ،النبي:
(أ) إسماعيل عليه السالم

(ب) إبراهيم عليه السالم

(ج) موسى عليه السالم

(د) هود عليه السالم

اآلية التي تدل على أن الدعوة إلى التوحيد تنقذ الناس من نار جهنم ،هي قوله تعالى:
ك الَّذِي َخلَقَ )
(أ) (اقرَ أ ِباس ِم رَ ِّب َ

ك األَقرَ ِبينَ )
(ب) ( َوأَنذِر عَشِ يرَ َت َ

ك)
يل َر ِّب َ
(ج) (اد ُع إِلَ ٰى َس ِب ِ

(د) ( َيا أَ ُّي َها ال ُمد َِّّث ُر)

أهمية معرفة ما يضاد التوحيد للتمييز بين:
(أ) الفقير والغني

(ب) الحق و الباطل

(ج) الجميل والقبيح

(د) األبيض واألسود

ال معبود بحق إال هللا ،هو تعريف لـ:
(أ) ال مدبر إال هللا

(ب) ال خالق إال هللا

(ج) ال إله إال هللا

(د) ال مميت إال هللا
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الفقرات من ( )1إلى ( )9زاوجي بين (األدلة) في العمود األول وبين (مدلوالتها) في العمود الثاني:
مدلوالتها

األدلة
ِّك ِبالحِك َم ِة َوال َموعِ َظ ِة ال َح َس َن ِة
يل َرب َ
( )4قال تعالى( :اد ُع إِلَى َس ِب ِ
ِي أَح َسنُ (
َو َجادِلهُم ِبالَّتِي ه َ

(أ) اإلخالص هلل من شروط الدعوة إلى التوحيد

هللا ۚ)
( )2قال تعالى( :قُل هذه َس ِبيلِي أَدعُو إِلَى َّ ِ

(ب) مراتب الدعوة إلى هللا

هللا َو َال ُتش ِر ُكوا ِب ِه َشيئاً)
( )3قال تعالىَ :
(واع ُب ُدوا َّ َ

(ج) التوحيد أول ما يجب أن يدعى الناس إليه

هللا أَن َدا ًدا ُي ِحبُّو َنهُم
ون َّ ِ
اس َمن َي َّتخ ُِذ مِن ُد ِ
( )1قال تعالىَ ( :وم َِن ال َّن ِ
هللا)
َك ُحبِّ َّ ِ

(د) من اهتدى على يديه شخص فله مثل اجر كل ما عمله من
الصالحات

( )5قال ﷺ( :من دعا إلى هدى كان له من األجر مثل أجور من
تبعه)

(هـ) أركان كلمة التوحيد

( )6قال ﷺ( :فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا هللا تعالى)

(و) من فضائل الدعوة إلى التوحيد أنه سبب إلنقاذ الناس من
جهنم
(ز) من صرف عبادة لغير هللا فقد وقع في الشرك األكبر

السؤال الثاني :السؤال المقالي
أ -بيني الواجب على أتباع النبي صلى هللا عليه وسلم.
.......................................................................................................................................................
ب -قارني بين :شهادة ال إله إال هللا وشهادة أن محمدًا رسول هللا من حيث التعريف.
جهة المقارنة

شهادة أن محمدًا رسول هللا

شهادة ال إله إال هللا

التعريف
جـ-عددي اثنين من كل مما يلي:
 )1شروط شهادة ال إله إال هللا.
........................................................

....................................................
 )5مقتضيات شهادة أن محمد رسول هللا.

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

.....................................................
د -أوردي دليالً يدل على كل مما يلي:

 )1أول ما دعا إليه األنبياء هو التوحيد وأول ما أنكروه على أقوامهم الشرك.
...........................................................................................................................................
 )2تحريم محبة غير هللا كمحبة هللا.
..........................................................................................................................................................
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