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   أسئلة مادة التوحيد:

 

 : اإلجابة الصحيحة من بين الخيارات اآلتية راألول: اخت السؤال 
 توحيد الربوبية:  من أمثلة  -١
 ( .نستعين إال بالل ال    -ج     النعبد إال هللا.     - ب      الخالق إال هللا.  -)أ
 
 :  توحيد األلوهية  من أمثلة  -٢
 جميع ما سبق.(  - ج      . ال ندعو إال هللا  - ب      .  ال نذبح إال لل -)أ
 
 هي: الفطرة -٣
 الشرك.( -العلوم.        ج-التوحيد.      ب -)أ
 
 : إفراد هللا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته هو ………….   -٤
 .( حسان اإل-.        ج اإليمان -التوحيد.      ب -)أ
 
 عليه وسلم يقرون بتوحيد: كان الناس في عهد النبي صلى هللا  -٥
 األسماء والصفات.(  - ج          .األلوهية  -ب          الربوبية.   -)أ
  
 : قرار بإن هللا تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه ومدبرهاإل …….. ......... … -٦
 توحيد األسماء والصفات.( -ج   .    توحيد األلوهية - ب        توحيد الربوبية.-)أ
 
  َشٍئ( دليل على: َخاِلُق ُكل ِ تعالى: )هللا قال هللا  -٧
 .( رازقهللا هو ال-ج           هللا هو المالك. - ب        .  هللا هو الخالق -)أ
 
 ( مثال على توحيد: السميع )و  هللا ه -٨
 والصفات.( األسماء  - ج           . األلوهية - ب         الربوبية.   -)أ
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 الفقه: أسئلة مادة 

 
 : اإلجابة الصحيحة من بين الخيارات اآلتية راخت  السؤال األول:

 وسلم: المقدار الذي كان يتوضأ به النبي صلى هللا عليه  -١
 ( سبق.ال شيء مما   -ج      الصاع.    - ب       المد. -)أ
 
 ماء:ال محتفظ بخصائص  للونه، واليزاماء سقط فيه شيء يسير من المرق وتغير  -٢
 ( سبق.ال شيء مما  - ج         به.يصح التطهر  ال  -ب          يصح التطهر به. -)أ
 
 منها: الماء الطهور كثيرة  االت استعم -٣
 جميع ما سبق.(  -ج        .االغتسال - ب      الوضوء.  -)أ
 
 إلى: ينقسم الماء   -٤
 ماء طهور فقط.( - ج   ماء نجس فقط.  -ب    ماء طهور وماء نجس.   -)أ
 
 المقدارالذي كان يغتسل به النبي صلى هللا عليه وسلم: -٥
 لتر.( ٤٠- ج         الصاع.  -ب           المد. -)أ
 
 به: من أمثلة الماء الذي يصح التطهر   -٦
 .( ماء سقط فيه حبًرا قليل-ج      .  ماء راكد فيه نجاسة-ب          . مياه الصرف الصحي-)أ
 

 
 

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

 (      )                                          . نجسيصح التطهر بالماء ال  ال  -١

 (       )                       بنجاسة. لم يتغير هو الماء الذي  طهور الماء ال -٢

 (      )                     الصحي.الصرف  مياه  طهورالماء المصادر من  -٣

 (     )        .    يصح التطهر بماء وضع فيه ورق الشاي حتى صار شايًا  -٤
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 : لحديثاأسئلة مادة 

 
 : اإلجابة الصحيحة من بين الخيارات اآلتية راألول: اخت السؤال 

 
 أجل: أحب دراسة سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم من  -١
 ( .جميع ما سبق  -ج     أتعرف على حياته وعيشه.   - ب    االقتداء به في أقواله وأفعاله.  -)أ
 
 اسم قبيلة النبي صلى هللا عليه وسلم:  -٢
 (هوازن. -ج       ثقيف.         - قريش.              ب -)أ
 
 أم النبي صلى هللا عليه وسلم هي:  -٣
 (  .بي بكر الصديقأعائشة بنت - ج      خديجة بنت خويلد.   - ب      آمنة بنت وهب.   -)أ
 
 (: )محمًدا من سمى النبي صلى هللا عليه وسلم بـ -٤
 .( جده عبد المطلب -ج      أمه آمنة.   -ب         أبوه عبد هللا. -)أ
 
 : بـ  لقبته قريشالنبي صلى هللا عليه وسلم  -٥
 .( صقر قريش-ج    الفاروق.   -ب      األمين.   -)أ
 
 

 ( أمام العبارة الخاطئة:  × ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة) √ عالمة ) ضع السؤال الثاني:
 
(       )    المطلب. بن عبد  عبد هللا محمد بن   موسل لنبي صلى هللا عليه سم اا -١  

(       .   )  دعوة النبي صلى هللا عليه وسلم هي دين هللا اإلسالم وخاتم األديان  -٢  

(      )      الفيل. ولد النبي صلى هللا عليه وسلم في عام   -٣  

(   .  )      بشر به نبي هللا موسى عليه السالم  ،من أسماء النبي صلى هللا عليه وسلم أحمد  -٤  

 

 

 

 

 

 


