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  ؟ اللغه في السنه عرف| 1س

 السيره •

 الطريقه •

 المستقره الثابته الطريقه و البيان •

  ماذكر جميع •

  اصطالحا؟ السنه عرف| 2س

 العلم •

 الحسنه الطريقه •

 الثابتة العاده •

 مطلقا به وماجاء والهدي والعمل العلم من النبي عليه ماكان •

 |عرف الجماعه في اللغه ؟3س

  القوم المجتمعين 

  االجتماع وضدها الفرقه 

  جميع ماسبق 

 الاجابه صحيحه 

 

 ؟  اصطالحا | عرف الجماعه4س

 م من اهل االسالمظالسواد االع 

  ائمة العلماء المجتهدين 

 المجتمعين على امير شرعي 

  جميع ماسبق 

 

 عرف اهل السنه والجماعه ؟ |4س

 اللذين اجتمعوا على ذالك وهم الصحابه والتابعون وائمة  المتمسكون بنسة رسول هللا

  الهدى 

 

 اذكر اهمية العقيده الصحيحه ؟  |5س

  تحقيق توحيد االلوهيه 

 على التوحيد  هقبول االعمال المتوقف 

  النجاه في االخره 
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 متوقف على صحة العقيده 

 جميع ماسبق صحيح 

 

 اذكر اصول المعرفه ؟ |6س

  معرفة هللا 

 ( الشريعهمعرفة الطريق الموصل اليه) 

  معرفة العاقبه لمن اطاع هللا 

 سبقجميع ما   

 

 كر المخالفون ألهل السنه في مسألة االمام؟ ذا |7س

  الخوارج 

 المرجئة 

 الخوارج والمرجئه 

  ال اجابه صحيحه 

 

 | اذكر اهمية البدء في أمر التوحيد8س

 النه رأس امر الدين والعقيده 

  اول دعوة الرسل 

 ( القبليهالعصبيه  –البنات وأد  –شرب الخمر القضاء على العادات الجاهليه) 

 جميع ماسبق صحيح 

 

 عرف التوحيد عند أهل السنه ؟ |9س

 شهادة ان ال اله اال هللا 

 

 ؟بمذهب المعتزلة|ما اشبه مذهب في الزمن المعاصر11س

  المعتزله 

  األشاعره 

  الخوارج 

 ن في اوربامذهب الفالسفه المحدثي  

 

 ب الفالسفه المحدثين في اوربا ؟من هو ابرز القائمين على مذه |11س

 ماركس 

 شكسبير 

 الفرنسي ديكارت 

  ال اجابه صحيحه 
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 اذكر انواع التوحيد ؟ |12س

  الربوبيه 

 االلوهيه 

 االسماء والصفات 

 جميع ماذكر صواب  

 

 ماذا يشمل التوحيد في المعرفه واالثبات؟ |13س

  الربوبيه 

 االسماء والصفات 

 األلوهيه 

 يشمل الربوبيه واالسماء والصفات 

 

 طلب والقصد ؟| عرف التوحيد في ال14س

 األلوهيه والعباده 

 الربوبيه 

 االسماء والصفات 

  ال اجابه صحيحه 

 

 في اللغه ؟ | عرف توحيد الربوبيه 15س

  هو السيد المالك المتصرفالرب في اللغه 

  االقرار بأن هللا هو الخالق 

 االقرار بهاذا التوحيد هو امر فطري 

 جميع ماذكر صحيح 

 ه بأنكار الخالق قديما وحديثا ؟ر| من اشهر من عرف تضاه16س

 ابولهب 

 ابوجهل 

 وكان مستيقننا به في الباطن  فرعون 

 ال اجابه صحيحه 

 اشهر من عرف بتعدد ااألرباب  ؟ |من17س

  يقولون بأزلية النور والظلمهالثنويه من المجوس 

 يقولون ان العالم مصنوع من النور والظلمه المانويه 

 النصارى القائلون بالتثلث 

 جميع ماذكر صحيح 
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 اذكر ابرز صور االنحراف في توحيد الربوبيه؟|18س

  اصال وانكار وجودهجحد ربوبية هللا 

  جحد بعض خصائص الرب تعالى 

  اعطاء شي من خصائص الرب لغيره 

 جميع ماذكر صحيح  

 

 ؟من اقر بتوحيد الربوبيه دون الزمهماذ يترتب على  |19س

 االقرار بذالك اليكسب صفة االيمان 

 عصم الدم والمال ي ال 

  الينجي من عذاب هللا 

 جميع ماذكر صحيح 

 

 | اذكر معنى توحيد االلوهيه ؟  21 س

  اي المعبودمشتقه من اسم االله 

 صفه من صفات هللا العضيمه اليشاركه فيها احد 

 صفه اليستحقها اال هللا وحده 

 جميع ماذكر صحيح 

 اذكر معنى ال اله اال هللا ؟ |21س

  الخالق اال هللا 

 المعبود اال هللا 

  المعبود بحق اال هللا 

 جميع ماسبق خطأ 

 

 العالقه بين توحيد الربوبيه وتوحيد األلوهيه؟ |اذكر22س

  عالقة ترابط 

  عالقة تضمن 

 عالقة لزوم 

 جميع ماذكر صحيح    

 

 االخر ؟  نهل يجوز االقرار بنوع من التوحيد دو |23س

 زجائ 

 مكروه 

 اليجوز 

 جميع ماذكر خطأ 
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 |عرف العباده في اللغه ؟ 24س

 اسم جامع لما يحبه هللا 

 دهاالتزام العب 

 الذل والخضوع 

 الاجابه صحيحه 

 

 طالح ؟ صاال | عرف العباده في25س

 الفعال الضاهره والباطنهاسم جامع لكل مايحبه هللا ويرضاه من االقوال وا 

 

 |اذكر اركان العباده ؟ 26س

 كمال الحب للمعبود 

 كمال الرجاء في هللا 

  كمال الخوف من هللا 

  جميع ماذكر صحيح 

 

 |الى ماذا يؤدي العباده بأحد االركان فقط ؟27س

  الزندقه 

 اليأس 

 الغرور 

  جميع ماذكر صحيح 

 

 ؟ ما ارقى مقامات العبد  |28س

 العبوديه العباده هلل و 

 

 العباده هلل هي ارقى مقامات العبد وهي ..............؟|29س

  الصحابه 

 مقام نبينا محمد 

 مقام البشر 

 ال اجابه صحيحه 

 

 |اذكر انواع العباده ؟ 31س

  عباده ظاهره 

  عباده باطنه 

 ظاهر وباطنه  عباده 

 الاجابه صحيحه 
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 الظاهره؟ العباده| عرف 31س

 الخوف 

 الرجاء 

 ( الجهاد -الحج  –الصاله اعمال الجوارح) 

 ال اجابه صحيحه 

 

 | عرف العباده الباطنه ؟  32س

  الحج 

  الصاله 

  (الخوف والرجاء والحب واالخالص)اعمال القلوب 

 حيح جميع ماذكر ص 

 

 قبول العباده ؟  طاذكر شرو |33س

  االخالص 

  المتابعه 

  جميع ما سبق 

 ال اجابه صحيحه 

 |مامعنى الدعاء ؟ 34س

  تعالى العنايه واستمداده اياه المعونه العبد ربه  استدعاءهو 

 

 ؟ ءلدعا| ماحقيقة ا35س

  اظهار االفتقار الى هللا 

  التبرء من الحول والقوه 

 جميع ماسبق صحيح 

 الاجابه صحيحه 

 

 ؟ (الدعاء مخ العباده|مامدى صحىة الحديث )36س

  حديث صحيح 

 ث اليصح يحد 

 حديث مكروه 

 الاجابه صحيحه 

 

 |مامعنى الدعاء هو العباده ؟ 37س

 ده معظم العبا 
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  افضل العباده 

  جميع ماسبق صحيح 

 الاجابه صحيحه 

 

 هللا تعالى الى دعاء الكافر ؟  يستجيب| هل 38س

  يستجيبنعم 

  اليتسجيب 

  جميع ماسبق صحيح 

  ال اجابه صحيحه 

 

 | ادعى طائفه من المتفلسفه وغالية المتصوفه مقدمتين في الجدال ؟39س

 ئة هللا اذا اقتضت وجود المطلوب الحاجه للدعاءيمش -1

 فال حاجه للدعاء ايضا  المطلوب ئة هللا اذا لم تقتضي وجوديمش -2

 ؟ كيف نرد على هاذي الشبهه

وجود ذالك المطلوب بشرط وال تقتضيه مع عدمه وقد ئة هللا تقتضي يان مش1ج

  يكون الدعاء من شرطه

 | ماحكم االلتفات الى االسباب واالعتماد عليها وحدها ؟  41س 

  جائز 

  مكروه 

  شرك 

  ال اجابه صحيحه 

 

 م االعراض عن االسباب بالكليه ؟ | ماحك 41س 

  جائز 

 رك ش 

  قدحاَ في الشرع 

  ال اجابه صحيحه 

 ؟ (االستشفاع | مامعنى التوسل ) 42س 

  هو التوجه الى هللا بالدعاء الكن يقرن دعاءه بوسيله يتوسل ويتشفع بها الى هللا 1ج

 | ماحكم دعاء غير هللا .؟  42س

  مكروه 

  اليجوز 

 شرك اكبر 
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 جابه صحيحهاال 

 

  | اذكر صيغ التوسل ؟ 43س

 ( نبي كان او غيرهقول القائل في دعائه بحق فالن) 

  (والصالحين ءاالنبيا")قول قائل في دعائه بجاه فالن عند هللا 

 (االعمال الصالحهلرسولك ) بإتباعيفي دعائه  قول القائل 

 

 | ماحكم الحلف بغير هللا ؟  45س

 مكروه  

 غير جائز 

  كفر 

  الاجابه صحيحه 

 

 | اذكر الصيغه المشروعه في التوسل . ؟  46س

يك او بطاعتي لك ببن يمانيإبك يارب اوب إيمانيج قول القائل في دعائيه ب

  وخوفي منك يا هللا

 

 يل على مشروعية التوسل الصحيح ؟ | ما اشهر دل47س 

اللذين اووا الى غار فأطبقت عليهم صخره فدعوا هللا بصالح يث الثالثه ج حد

 اعمالهم ..

 

 

 

 

 سم من اسمائه الحسنى وصفاته العلى ؟إ| ماحكم التوسل الى هللا ب48س

 جائز 

  مكروه 

  اليجوز 

  الجابه صحيحه 

 

 لف كتاب دالئل النبوه ؟ | من هو مؤ 49س

  الترمذي 

 ابودوواد 

 البيهقي 

 جميع ماذكر خطأ 
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 | عرف الشرك في اللغه ؟  51س

  هو التسويه بين شيئين 

 

 ؟ | عرف الشرك شرعا بالمعنى العام 51س

ج تسوية غير هللا باهلل فيما هو من خصائص هللا وحده ويندرج تحته ثالث 

 انواع 

 الشرك في الربوبيه 

 الشرك في االلوهيه 

 الشرك في االسماء والصفات

 | عرف الشرك شرعا بالمعنى الخاص ؟  52س

 هو ان يتخذ هلل ندا   

 

 ؟................| من احكام الشرك  53س

  محبط لجميع االعمال 

  مات عليه انصاحبه مخلد في النار 

 اليغفره هللا اال بالتوبه 

 ناقل عن المله 

 جمع ماذكر صحيح 

 

 | اذكر انواع الشرك ؟ 54س

 شرك الدعاء 

  شرك النيه والقصد 

 الطاعه كشر 

  شرك المحبه 

 جيمع ماذكر صحيح 

 

 | عرف الكفر في اللغه ؟ 55س

 والتغطيهالستر 

 لكفر شرعا؟ | عرف ا 56س 

  مان  باهلل ورسوله وهو ضد االيمانعدم االي
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 | اذكر انواع الكفر ؟  57س

 كفر التكذيب 

 باء واالستكبار إلكفر ا 

  كقر الشك 

 كفر االعراض 

 كفر النفاق 

 جميع ماذكر صحيح 

 

 عرف النفاق االكبر ؟  |58س

 هو النفاق االعتقادي وهو مخرج من المله  

 | عدد انواع النفاق االعتقادي ؟  58 س

 الرسول  تكذيب 

  تكذيب بعض ماجاء به الرسول 

  بغض الرسول 

  الرسول  دين بإنخفاضالمسره 

 

 عرف الغيب في اللغه ؟  |59س

 ماغاب عن الحواسهو 

 

 ؟ طالح  ص| عرف الغيب في اال 61س 

 هو ماال يقع تحت الحواس  ويعرف بخبر االنبياء

 

 | هل يطلع هللا بعض خلقه على غيبه ؟ 61س

 نعم , مثل ملك االرحام ,نبينا محمد

 

 | عرف الكهانه ؟ 62س

 هي ادعاء علم الغيب

 | ماحكم أتيان الكاهن وتصديقه  فيما يقول ؟ 63س 

  حكمه محرم وتصديق الكاهن كفر .

 | عرف التنجيم ؟  64س

  ى الحوادث االرضيه التي لم تقعاالستدالل باالحوال الفلكيه عل هو 
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 ر لغة وشرعا ؟ ح| عرف الس 65س

 في اللغه : هو ماخفي سببه ولطف 

 في الشرع : نوعان @ 

 د ورقي وطالسم النوع االول : عق

  النوع الثاني : ادويه وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله

 | اذكر انواع الرقيه ؟ 66س

 .. رقيه شركيه 

 .. رقيه شرعيه 

 جميع ماذكر صحيح  

 اذكر شروط الرقيه الشرعيه ؟ | 67س

 اال يكون فيها شرك وال محرم  -1

 تكون بكالم هللا  -2

 تكون بلسان عربي  -3

 تؤثر بتقدير هللا  -4

 

 | عرف الشرك االصغر؟ 68س

 هو ماكان ذريعه او وسيله الى الشرك ..

 

 | اذكر مثال على يسير الرياء؟ 69س

 .. قول مشاء هللا وشئت 

 لوال هللا وفالن 

 جميع ماذكر صحيح  

 

 | عرف النفاق االصغر مع ذكر مثال ؟ 71س

 

عن المله .. ومثال : الكذب في الحديث .. خيانة  ال ينقل هو النفاق العملي  الذي 

 في الوعد الخلف االمانه الفجور في الخصومه 

 |عرف توحيد االسماء والصفات ؟71س

  هو افراد هللا بأسماء وصفات ال يشركه فيها احد من خلقه
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 ؟ | مامنهج اهل السنه في االلفاظ المجمله  72س

فأذا كان معناه صحيح قبل اللفظ المجمل واذا كان معناه فاسد  . التفصيلمنهج اهل السنه هو 

  شرعا رد ذالك اللفظ

 

 ما مذهب المعتزله في صفات هللا ؟ 73س 

  ينكرونها بالجمله

 

 مع ضرب المثال ؟  تعالى | اذكر صفات هللا 74س

 كالسمع والبصر ذاتيهصفات 

المحبه والغضب وهاذا النوه هو اللذي اشتد فيه النزاع بين اهل السنه ت فعليه كالكالم وصفا

  ومخالفيهم

 بم قرءتم وال تنسوني من دعوه صالحه بظهر الغيب وفي الختام اسئل المولى ان ينفعكم

 منتديات التعليم عن بعد

 

 


