
السالمية والمذاهب العقيدة ا

 المعاصرة

أسئلة المراجعة

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

يعتبر من اعتقد بالبهائية  (1)
 فاسقا  (أ )

 مبتدعا   (ب )

 مرتدا  (ج )

   جميع ما ذكر صحيح(د )

ظهر مصطلح األصولية النصرانية في    (2)

فرنسا     (أ )

الواليات المتحدة    (ب )

 ايطاليا    (ج )

 ال شي مما ذكر     (د )

في منطقة  (  فرقة تعتبر الحج عندهم الوقوف يوم العاشر من ذي الحجة على جبل المرجة النورانية3)

اللشن في العراق, ويسمونه جبل عرفات .

 القاديانية  (أ )

 االيمو  (ب )

عبدة الشيطان " اليزيدية"  (ج )

عبدة الشيطان المعاصرون    (د )

على طمسها . ا( وقفوا على مشكلة لعن إبليس في القران فاستنكروها, وعكفو4) 

 القاديانية   (أ )

عبدة الشيطان " اليزيدية "  (ب )

 البهائية  (ج )

     الماسونية (د )

أصحاب فكرة " تطبيق مبدأ " النفعية على حل كل شيء في الحياة هم  .(ه )

األصولية النصرانية  (أ )

 العلمانية  (ب )

 القاديانية  (ج )

 الصهيونية (د )
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 يجب اإليمان بالمالئكة  (6)
  إجماال وتفصيال   (أ )

إجماال وأما تفصيال فما صح الدليل   (ب )

   تفصيال وليس إجماال   (ج )

 ال شيء مما ذكر    (د )

اليمو" تعني :فرقة "ا (7)
 الشخصية الحزينة  (أ )

 الشخصية الحساسة  (ب )

 الشخصية القاسية  (ج )

متمرد ذو شخصية حساسة (د )

تعتبر الماسونية :  (8)

 معادية لألديان  (أ )

 مساندة لفكرة دمج األديان  (ب )

مساندة لفكرة حوار األديان .  (ج )

 ال شيء مما ذكر  (د )

.نفى السلطان العثماني  البهاء وأتباعه من تركيا إلى (9)

اسبانيا (أ )

القاهرة  (ب )

عكا  (ج )

دمشق (د )

 الربُّ في كالم العرب يطلق على معان؛ منها (11)

 المالك  (أ )

 السيد المطاع  (ب )

 المصلح  (ج )

جميع ما ذكر صحيح  (د )
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من اإليمان بالغيب  "النفخ في الصور" فكم عدد النفخات  (11)
 أربعة  (أ )

 ثالثة  (ب )

 اثنتان  (ج )

 واحدة  (د )

األولى بـ : من مسائل اإليمان بالغيب " النفخ في الصور " وتسمى النفخة  (12)

 الصعق  (أ )

 الفزع   (ب )

 البعث والنشور  (ج )

مما ذكر  ءال شي (د )

تكون شفاعة النبي صلى هللا عليه واله وسلم  (13)

 في الكفار  (أ )

في العصاة من امة محمد صلى هللا عليه وسلم  (ب )

 في الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم  (ج )

 ب + ج صحيحان (د )

 أي أحاط بمقدار كل شيء مماا هاو كاائن ) وقّدر (أي حكم وفصل) االعتقاد الجازم بأن هللا قضى (14)

 هذا تعريف  .في األزل

 االيمان بالكتب  (أ )

 االيمان بالرسل  (ب )

 االيمان باهلل  (ج )

ال شيء مما ذكر    (د )

في باب القضاء والقدر  مما يجب معرفته (11)

  .أن كل ما يجري من خير وشر، وكفر وإيمان، وطاعة ومعصية شاءه هللا، وقدره، وخلقه (أ )

  .طاعة ويكره المعصية، ويهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدلهأن هللا يحب ال (ب )

وال عذر له؛ ألن هللا قد أرسل الرسل لقطع الحجة، وأضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا لهه،   أن ال حجة لمن ضل (ج )

  .ولم يكلفه إال بما يستطيع

 جميع ما ذكر صحيح  (د )
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ألن اإلنساان إذا فعال واحادان منهاا اناتق  مابطالت اإلساالم ؛ وُساميت ناواق  " : ُعّرفت بأنهاا  (16)

 هذا تعريف     إسالمه ودينه ، وانتقل من كونه مسلمان إلى كونه كافران 

 نواقض اإلسالم في اللغة  (أ )

نواقض اإلسالم في االصطالح  (ب )

 تعريف االسالم  (ج )

 ال شيء مما ذكر  (د )

ذبائح والناذور لغيار هللا صرف شيء من أنواع العبادة لغير هللا ، كادعاء ييار هللا، والتقارب بالا  (17)

 هذا تعريف  من القبور

الشرك األكبر  (أ )

 الكفر  (ب )

 النفاق األكبر  (ج )

الكفر الصريح  (د )

واحدة من اآلتية هي من أنواع النفاق األكبر  (18)

 صرف نوع من العبادة لغير هللا  (أ )

 الذبح لغير هللا  (ب )

تكذيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (ج )

 غيب تصديق السحرة والكهان بعلم ال  (د )

من انواع النفاق االكبر : (19)

 

 .بغض بعض ما جاء به الرسول  (أ )

 .المسّرة بانخفاض دين الرسول  (ب )

الكراهية النتصار دين الرسول  (ج )

   جميع ما ذكر صحيح (د )

( من صفات المالئكة 21)

أن هللا حجبهم عنا بصورتهم التي خلقها عليهم  فقط   (أ )

 أن هللا حجبهم عنا على اإلطالق  (ب )

 ؤيتهم  على أي حال كانوا انه يمكن ر (ج )

 جميع ما ذكر صحيح  (د )


