
كفد6

 دوضاءنا. تابه مغهاديف 

 اهلل دموركاءي. 

 . موده فوتوس اسا

 ينن ديريقد. تياد كي

 7.               اياله دليل نقلي باضي 

  ...  

 قدرة  حياة ا.

 د. ارادة 
 

 كن رسول يغ ك ...امروف  ملسو هيلع هللا ىلصنيب حممد  . 8  

 22  22 ا

 22 د 22 

 

 ايالة ...قدرة الون صيفت . 9  

 املوت  التعدد ا.
 العجز د. 

 

 برمقصود ... علم . 01

  مغتهوءي  بنر ا.
 ككل د. توغضل 

 

 

 سوءالن 0 – 01 )01 مركه(

 يغ بتول  جوافنبولتكن 

 ؟براميان كفد رسول اياله روكون اميان. 

 كتيض  كدوا ا
 كليم د كأمفت 

 

 ... مالئكة توضس . 2

مثمفايكن  ا
 وحي

منجاض  
 شرض

تت عملن امنخ 
 جاهت

تت امنخ د
 باءيقعملن 

 

 سراماي ءييغ واجب دكتاهو مالئكة. 3

 21  01 ا

 22 د 02 

 

 اليكخواهلل  انتارا برايكوت مروفاكن . 4

 الرمحن  ارادة ا
 قدرة د علم 

 

 حكوم براميان دغن هاري قيامة اداله .... 5

 سنة  سهارو ا
 حرام د واجب 

 

: عقيدة  بهاضني  
 



 

 

 مركه( 1) 01- 00 النءسو

 يغ بتول                        جوافنسوايكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوءالن 01 – 01 )1 مركه(

 يغ بتول  جوافنايسي متفت كوسوغ دغن 

 

 

 

 .اورغ_____ _________اد  رسول أولوالعزم . 01

 .أولوالعزم رسولانتار  ______________. 01

 . فرتام دخيفتا اهلل ماءنسين امروفك ______________. 01

 _________________ . ةوتن انتار معجزءممبله ال. 01

  .غن رسولبراميان د  _______________ كيت  .21

 00 يوم الدين

لزلزلةيوم ا  02 

سا يوم احل  
02 

قارعةيوم ال  02 

 02 يوم 

 هاري فرهيتوغن

اضامهاري   

ضضارنهاري   

لسنافمبهاري   

مغضمفركن يغ هاري  

  واجب   



 

 

 مركه( 1) 01 – 00 النءسو

 ( فد فرثاتاءن دباوه x( اتاو )√تنداكن )

  .كتا  القرءان دتورونكن كفد نيب داود . 20

 .تاهون القرءان دتورونكن سالم  .22

.        دتنديغيالقرءان بوليه هاس بضاي 

سورة القرءان ممفوثاءي 

 .ي عبادهاالقرءان دكريا سباضممباخ 

 مركه( 5)      ضاريسكن جوافن يغ بتول    01  

i.  مستهيل ليم  (  / رسول اد ) امفت . 

ii. ضيابكن امروف موت 

iii.   (  مكلي  / أمنك) اداله روكون اميان  هاري قيامةبراميان 

iv.  (  بنز  / يكنامثمفاياله )   مقصود 

v. ضياب واجب  (  /)  مستهيل اداله  ٌلْهَج   

 
  

. 

 مركه( 4)   .هاري قيامةسبب برالكوث  دوابرداسركن سيتواسي دأتس بريكن  .27

i. __________________________________________________________ 

ii. __________________________________________________________ 

اداكه هاري قيامة فسيت برالكو ؟ ,:    استذ  
.استذفسيت  



 

 

  01 – 80 النءسو

 ايسي متفت كوسوغ دغن جوافن يغ بتول.

 مركه( 2)                  باضي رسول. واجب توليس دوا  -ا. 21

i. __________________________________________________________ 

ii. __________________________________________________________ 

 

   مركه( 2)باضي  قيامه  توليس دوا دليل عقلي  - 

i. __________________________________________________________ 

ii. __________________________________________________________ 

 

مركه( 2)                                                                                            . بهاضنيكن اثات. 21  

i. __________________________________________________________ 

ii. __________________________________________________________ 

                                                             مركه(    6)                                                 .هاروس باضي رسول يكن اسنار -ا .21

i. _______________________________________ 

ii. _______________________________________ 

   ______________________________________ .iii 

        

مركه( 4)                                                            .دوا نيب يغ منرميا بريكن  -   

i. _______________________________________ 

ii. _______________________________________ 


