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 وحدانية الخالق

 من أول من دعا الى توحيد البارئ جل جالله؟ علل.  .1

 أشرح كيف نمت فكرة التوحيد في جميع الشرائع التوحيدية؟  .2

     حسب مذهب التوحيد  ،أكتب خمسة من مميزات فكرة وحدانية هللا جل جالله  .3

 الدرزي.     

 دانية بالكتاب . وأكتب الخصائص المتعلقة بفكرة وح 58أقرأ النصوص صفحة  . 4

 جالله التي تتجسد في كل منها. هللا جل     

 اكتب المميزات الخاصة التي تنطبق على كل درزي. . 5

      فأن االنسان عاجز عن االحاطة بمعرفة الذات االلهية  ،حسب مذهب التوحيد  .6

 لماذا؟ المقدسة،     

  –ق  –من أقوال االمير السيد   .7
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 أشرح هذه المقولة.

 ا تاما.أكتب خمسة من أسماء هللا الحسنى وأشرحها شرح    .8

 أكتب أسماء الكتب المقدسة للديانات التوحيدية الثالث الكبرى.  .9

 عدد الفضائل التوحيدية الدرزية واكتب عن فضيلتين بتوسع.  .10
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 االوامر والنواهي

والتقرب اليه دون االنصياع التام  جالله،أشرح لماذا ال يمكن االتصال بالخالق جل  . 12

 ألحكامه 

 بنقلها وايصالها لبني البشر. حسب ما يقوله االمير ووصاياه التي قام الرسل واالنبياء )ع(     

 .-ق –السيد     

   العزيز:الكتاب في جاء . 13  

 

 اشرح التوحيد؟ما معنى كلمة "التقوى" وفق مذهب  -

 التمييز بين الظاهر العلني والباطن السري ال معنى له بالنسبة هلل سبحانه وتعالى. لماذا؟  .14

 

 وجه الشبه بين السيد الذي يعبد هللا لكنه  اذكر ،أعاله -ق–اشرح مقولة االمير السيد . 15 

 يقترف الذنوب والخطايا والبناء القائم فوق أمواج البحر.       

 أكتب ثالثة شروط للتوبة عن ارتكاب خطيئة أو اقتراف ذنب التي يحددها رجال الدين.  .16

 –. قصة شعبية 17
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 تقوى هللا حسب القصة أعاله؟ أشرح تتمثلكيف 

 

 أ

 شرحوا االدعاء أعاله.. 18

 . أقرأ االدعاء التالي أجب عن البنود التي تليه:19

 

أن تُساعد االنسان على التقليل من خطاياه  ،كيف يمكن لتقوى هللا جل جاللهأ. 

 وذنوبه؟

لم يرتكبوا  ،أو كانوا في زمن ما ،ب. هل تعتقدون أن تمت في العالم اليوم أشخاصا  

 أية خطيئة 

 في حياتهم؟ عللوا.         

 اذكر ثالث من القيم الجوهرية التي يتمسك بها الدروز. . 20

 

  العقال والجهال 

التميز بين المتدينين وغير المتدينين في المجتمع التوحيدي  . على ماذا يعتمد21

 الدرزي؟

اختالفات بين ابناء الطائفة الغير متدينين )جسمانيين( وأبناء  ثالثأكتب  . 22

 الطائفة 

 )العقال(. المتدينين          

 صف المظهر الخارجي للموحد المتدين. . 23

 أكتب خمسة من خصائص الرؤية االيمانية للتوحيد.   .24

 ماذا نعني بكلمة "خلوة"؟ . 25
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 ولماذا؟؟ .  ما هي االلقاب التي على الدروز 26

 أشرح المقولة التالية :  . 27

 

 

 . أشرح المقولة التالية:28

 

 


