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ما معنى توحيد األسماء والصفات ؟
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قارن بين علم هللا تعالى وعلم المخلوقات
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فوائد إعطاء حق الطريق 
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.....................................

: عدد بعض من حقوق الطريق الواردة في الحديث السابق 
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ثة ؟قبل البععدد بعض دالئل النبوة التي حدثت للنبي

............................................................

............................................................

1

2

عند العبارة ( ×)وعالمة , عند العبارة الصحيحة ( √)ضع عالمة 

:غير الصحيحة فيمايأتي 

.إلى اإليمان باهلل تعالى التفكير الصحيح يهدي اإلنسان -1

هو خالق الكون     –كان العرب قبل اإلسالم يعترفون بأن هللا تعالى -2

(زيد بن عمرو بن نفيل ) دين النصرانية هو الدين الذي اهتدى إليه -3

)              (

)              (

              ()
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