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 أسئلة مادة التوحيد: 

 

 اإلجابة الصحيحة من بين الخيارات اآلتية  األول: اختاريالسؤال 
 
 من:  محبة المؤمنين بعضهم لبعض -١
 نواقض اإليمان.( - ج   منقصات اإليمان.   -ب       ثمرات اإليمان. -)أ
 
 بالمعصية: وينقص   بالطاعة،  بالجوارح يزيد   باللسان، وعمل………اعتقاد بالقلب وقول -٢
 .( اإلحسان -ج    .   اإلسالم-ب       .  يمان اإل-)أ
 
                              : هي خصال اإليمان اعتقادية أو قولية أو عملية…………… -3
 نواقض اإليمان.( - ج     شعب اإليمان.  - ب     ثمرات اإليمان.   -)أ
 
 حكم من أنكر أركان اإليمان: -4
 .( يزيد اإليمان في قلبه- ج    .   يخرج من ملة اإلسالم- ب      ينقص اإليمان في قلبه.   -)أ
 
 منها: أركان اإليمان سته  -5
 الحج.( -ج       صيام رمضان. -ب      اإليمان باهلل.   -)أ
 
 : .................... شعبة اإليمانعدد شعب -6
 بضع وخمسون.( -ج       بضع وأربعون. - ب     بضع وستون.   -)أ
 
 شعب: من القلب واللسان -7
 .( اإلحسان -ج        .  اإليمان-ب           .  اإلسالم -)أ
   
 ……..: ...........…عبادات الصالة من -8
 .( اللسان -ج           .  الجوارح-ب          .  القلب -)أ
 
 اإليمان بالكتب من أركان: -9
 .( اإلحسان -ج        .  اإليمان-ب           .  اإلسالم -)أ
 

 : ……… ........والية هللا وحفظة من …- ١٠
 .( نواقض اإليمان -ج           .أركان اإليمان -ب          . ثمرات اإليمان-)أ
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 : لفقه اأسئلة مادة 

 
 : اإلجابة الصحيحة من بين الخيارات اآلتية األول: اختاريالسؤال 

 
 تجب صالة الجمعة على كل:  -١
 ما سبق.( جميع  -ج     .   ذكر-ب      .   بالغ -)أ
 
 االستيطان: معنى  -٢
 سبق.(  جميع مما-ج      الدائم.السفر -ب       اإلقامة الدائمة.  -)أ
 
 صفة صالة الجمعة: -3
 أربع ركعات.(-ج    ثالث ركعات.    -ب   ركعتان.     -)أ
 
 من شروط صحة صالة الجمعة: -4
 .( ن تكون الخطبة بعد الصالة أ-ج       الصالة منفرد.-دخول الوقت.    ب -)أ
 
 يسن للخطيب في صالة الجمعة: -5
 ( الخطبتين.يفصل بين أال -ج     . الخطبتين  يُطول في أن -ب       .  أن يسلم على الناس-)أ
 
 …: اإلمام في الركعة األولى بعد الفاتحة…………لسنة أن يقرأ ا-6
 .( سورة المدثر-ج       .   سورة الفجر -ب    .    سورة األعلى-)أ
 
 : …............. حكم الكالم أثناء الخطبة……-7
 .( مستحب -ج        .    محرم-ب        .  جائز -)أ
   
 الجمعة: من األعمال التي يستحب فعلها يوم -8
 جميع ما سبق.( -.   ج يكثر من الدعاءأن -ب    أن يكثر من الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم  -)أ

 
 ( أمام العبارة الخاطئة: × ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة) √ عالمة ) السؤال الثاني: ضعي

 (      )               .                                  يستحب االغتسال لصالة الجمعة  -١

 (      )                . من شروط صحة صالة الجمعة أن يسبقها خطبة واحدة فقط -٢

 (     )                     خاليًا. يجوز تخطي رقاب الناس يوم الجمعة إذا رأى مكانًا   -3

 (      )  ة سورة الكهف من واجبات يوم الجمعة.                                اءقر -4

 (      )    أول ساعة من نهار يوم الجمعة.          أرجا أوقات ساعة اإلجابة هو  -5
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 : لحديثاأسئلة مادة 

 
 : اإلجابة الصحيحة من بين الخيارات اآلتية األول: اختاريالسؤال 

هدي النبي صلى هللا    وكل مما يليك( على :) ياغالم سم هللا وكل بيمينك يدل قول النبي صلى هللا عليه وسلم-١
 : عليه وسلم في

 
 تعامله مع الجيران.(   -ج       تعامله مع الكبار.  -ب     تعامله مع الصغار.    -)أ
 
   معنى الرحمة: -٢
 العطف والشفقة.(  -الجفاء.        ج  -القسوة.       ب -)أ
 
 : ى هؤالء( علللغالم:) أتأذن لي أن أعطي  يدل قول النبي صلى هللا عليه وسلم -3
 
 .( الشدة مع الصغار -.        ج مالطفته للصغار -.       ب احترام الصغار-)أ
 
 إعطاء الهدية للصغار: الفائدة من -4
 
 .( ال شيء مما سبق  - ج        دخال السرور عليهم. أل  -ب        . القسوة مع الصغار-)أ
 
 
 

 ( أمام العبارة الخاطئة: × ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة) √ عالمة ) السؤال الثاني: ضعي

 من أمثلة مزاح النبي صلى هللا عليه وسلم مع الصغار أن أنس بن مالك قال: أن النبي كان يقول   -١

   (   )          ألخ لي صغير: )يا أبا عمير ما فعل النغير(. 

 صغار فكان يدعو ألبن عباس وهو صغير  لكان النبي صلى هللا عليه وسلم يدعو ل -٢

 (       علمه الحكمة(.    )    )اللهم وقال: 

 (        )      . كان النبي صلى هللا عليه وسلم رحيًما بالصغار -3

                         (        )    . مالطفتهمالنبي صلى هللا عليه وسلم مع الصغار  عاملت  من صور  -4

)      (    . بي صلى هللا عليه وسلم مع الصغار توجيههم تعامل النمن صور   -5  

(            )   المراد بالرحمة القوة والشجاعة.  -6  


