
بسم اهللا الرحمن الرحيم
40 سؤال شامله لمقرر العقيدة االسالميه ..

[أسئلة اختبار - العقيدة االسالمية والمذاهب المعاصرة - د/ صالح السميح]

1) خبر االحاد الثقات االثبات ، المتصل االسناد في السنه النبويه يعتبر :
يوجب العمل به في كافه المسائل- 

- يوجب العمل به استثناء مسائل االعتقاد
- ال يوجب العمل به

2) يقوم منهج السلف في االستدالل على العقيدة على :
- اربعه أسس

- خمسة أسس
سته أسس- 

3) جمع النصوص الواردة في المسأله الواحدة ، هي واحدة من
ركائز الفهم الصحيح لنصوص- 

- منهج الخلف في االستدالل على العقيدة
- مظاهر دراسه العقيدة

4) معرفه اللغة العربيه واالساليب العرب في كالمهم هي واحدة من
- خصائص العقيدة االسالميه

- مظاهر العقيدة االسالميه
ركائز الفهم الصحيح لنصوص- 

5) االيمان في اللغه العرب لها استعماالن
- االمن والقوة

االمن والتصديق- 
- القوة والتصديق

6) الرب في كالم العرب يطلع على معان :
المالك- 

- االيمان
- القادر

7) من صفات المالئكه :
- ان اهللا حجبهم عنا على االطالق

ان اهللا حجبهم عنا بصورتهم التي خلقها عليهم فقط- 
- ان يمكن رؤيتهم على اي حال كانوا
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8) من طرق القران في تقرير توحيد االلوهيه
- االستدالل بتوحيد االسماء والصفات على توحيد االلوهيه

االستدالل بتوحيد الربوبيه على توحيد االلوهيه- 
- ققص الصالحين

9) قوله صل اهللا عليه وسلم ( اليزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ..9 هذا الحديث دليل على ..
ان االيمان يزيد وينقص- 

- ان االيمان يزيد وال ينقص
- ان االيمان اليزيد وال ينقص

10) والذي عليه اكثر اهل العلم أن اولي العزم من الرسل
خمسة- 

- اربعة
- سبعة

11) لألنبياء والرسل على األمه حقوق عظيمة
- تصديقهم جميعا في بعض ماجاؤا به

مواالتهم جميعا ومحبتهم والحذر من عداوتهم او بغضهم- 
- اعتقاد انه يوجد من الخلق من هو افضل منهم

12) من حقوق النبي صلى اهللا عليه وسلم على امته
- محبه صلى اهللا عليه وسلم وليس بشرط تقديم هذه المحبه على سائر الخلق

- عدم تجنب الغلو فيه
محبه اهل بيته وازواجه واصحابه وموالتهم جميعا وعدم تنقص احد منهم او سبه او الطعن فيه واالكثار من الصاله - 

عليه

13) واحد من النقاط التاليه ليست من ثمار االيمان بالرسل
- العلم برحمه اهللا تعالى وعنايته بعباده من حيث أرسل اليهم الرسل ليهديهم الى صراط اهللا تعالى ويبينوا لهم كيف

يعبدونه
عموم رسالته صلى اهللا عليه وسلم للثقلين- 

- محبه الرسل عليهم الصاله والسالم وتعظيمهم واتخاذهم المثل االعلى والقدوة الحسنه

14) امه محمد صلى اهللا عليه وسلم
أولى االمم محاسبه يوم القيامه- 

- ثاني االمم محاسبه يوم القيامه
- ثالث االمم محاسبه يوم القيامه

15) يتزامن ظهور عيسى عليه السالم مع ظهور
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- المهدي
المسيح الدجال- 

- الدخان

16) لأليمان بالقدر اربع مراتب كما بين اهل العلم في المرتبه الثانيه
الكتابه- 

- العلم
- الخلق

17) الجحود والتكذيب بشي من الفرايض والواجبات يعتبر من نواقض االيمان
االعتقاديه- 

- القوليه
- العمليه القلبيه

18) يعتبر من سجد للنبي اولي او صنم او ذبح باسم غير اهللا
- فسق

- مكروه
كفر يخرج من المله- 

19) من اهم ضوابط التكفير
- العلم والعمل

العلم والعمد- 
- النسيان

20) من مصادر العقيده
القران الكريم- 

- القصص والروايات
- التاريخ االسالمي

21) اشهر االحزاب العلمانيه القوميه العربيه
- حزب اليسار االسالمي

حزب البعث- 
- حزب الشيوعي االشتراكي

22) تطبيق النفعيه على كل شي بالحياه هذي النقطه وحده من
- طرق العلمانيه في نشر فكرها

افكار العلمانيه ومعتقداتها- 
- سلبيات العلمانيه
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23) القوه المدركه لالنسان الذي يملك بها التمييز ويفهم بها االشياء
- الدليل

العقل- 
- االيمان

24) اطلقت األيمو في البدايه على نوع من
الموسيقى- 

- الطعام
- المعتقدات

25) أدعى محمد الشيرازي بأن اهللا انزل عليه كتاب سماه
- األقدس

- المقدس
البيان- 

26) تقطن الغالبيه العظمى من البهائيه في
- مصر

- فرنسا
ايران- 

27) واحده من خصايص العقيده ان العقيده االسالميه مصدرها وحي الهي ذلك يعني انه
- عقيده شامله

عقيده ربانيه- 
- عقيده تتسم بالثبات والدوام

28) االيمان الجازم الذي اليتطرق اليه الشك لدى المعتقد ويجب ان يكون مطايقا اليقبل الشك وال ظنا
- العقيدة في اللغه

العقيدة في االصطالح- 
- االيمان

29) من الموارد التي تستفاد وتستنبط من خاللها حقائق العقيدة االسالميه
- خصائص العقيدة

مصادر العقيدة- 
- ثمرات العقيدة

30) يعد دليال من ادله العقيدة االسالميه وليس مصدر من مصادرها
- القران

- السنه النبويه
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الفطرة السليمه- 

31) االيمان المفصل هو
من الفرائض الكفايات- 

- من فروض االعيان
- اليشترط معه فهم الدليل

32) تكون الشفاعه النبي صل اهللا عليه وسلم
- في اهل الموقف لفصل القضاء بينهم

- الهل الجنه لدخول الجنه
ا، ب- 

33) المالئكه :
- قوة خفيه

- امور معنويه
ذوات محسوسة- 

34) من اشرط الساعه
- غربه االسالم
- تقارب الزمان

ا، ب- 

35) صرف شي من انواع العباد لغير اهللا كدعاء غير اهللا والتقرب بالذبائح
شرك اكبر- 

- كفر اكبر
- نفاق اكبر

36) طقوس التعميد
لألدخال اتباع جدد- 

- لترقيه االعضاء
- لطرد االعضاء

37) من موانع التفكير
- العلم

- االعتماد
االكراه- 

38) ماسبق به علم اهللا تعالى وجرا به القلم مما هو كائن الى يوم القيام
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القدر- 
- البعث والنشور

- الكتابه

39) معنى كلمه ماسونيه
- عمل

بناء- 
- حرفه

Masonary free 40) تعني الكلمتين
جمعيه االحرار- 

- جمعيه السر
- جميع االخاء والمساواة
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