


 

 5 كخبة العقٍدة للطفل املسلن
 

 بسن اهلل السمحن السحٍن

احلًذ هلل وحذِ، وانصالح وانظالو ػهى رطىل اهلل، وػهى آنّ 
 وصحجّ أمجؼني

 أهب بعد:
فإٌ ػهى انؼميذح أشزف انؼهىو وأخههب وأمههب، وال ديكٍ نهُبص 
أٌ يظؼذوا وتظتميى أحىاذلى يف انذَيب واآلخزح إال ثبإلديبٌ انصبدق 

 وانؼميذح انصحيحخ.  
آثنيب   ػبح ويؼهًنيني و اخجبد ػهى ادلزثني يٍ دوإٌ أوخت انى

ويزثىْى ػهى انؼميذح انصحيحخ يٍ  وأيهبد ْى أٌ يؼتُىا ثبنُشئ
انصغز حىت تظهى فطزْى يٍ االحننيزاف، ويظنيتميى طنيهى هى    
ًّب تزيب ػهى  وأخاللهى ػهى انذيٍ انمىمي، نكي خيزج نُب خيًهب يظه

ىراٌ َنيىر  انؼميذح انصحيحخ لجم أٌ يشت ػٍ انطىق فيدتًغ نّ َ
ًّب نزثّ حمّجب نذيُّ ويضحّيب يف طجيم  انفطزح، وَىر انىحي فيُشؤ يؼظ

 َصزتّ.



 
 كخبة العقٍدة للطفل املسلن

 
6 

 

 : هن الري خلقنب؟1س
 اهلُل.

 : ملبذا خلقنب اهلل؟2س
 خهمُب نؼجبدتّ.

 : هل أزسل إلٍنب زسىًلب؟3س
 َؼى.

 : هن هى؟4س
ٍُ ػجذ اهلل ثٍ ػجذ ادلطهت   .ْى رطىنُب وَجيُب حمًْذ ث

 اهلل؟ : ألي شًء بعثه5س
 ثؼثّ نهذػىح إىل انتىحيذ وانتحذيز يٍ انشزن.

 : هب اإلسالم؟4س
 اإلطالو ْى: االطتظالُو هلل ثبنتىحيذ

ُّ ثبنطبػخ وانربا ح يٍ انشزن وأْهّ.  واالَميبُد ن

 ؟.: هب جزاء هن أطبع اهلل وزسىله 7س
 َيِذُخُم اجلَُخ.
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 ؟: هب جزاء هن عصى اهلل وزسىله 8س
 َيِذُخُم انَُّبَر.

 : هب أعظن شًء أهس اهلل به؟9س
 انتىحيُذ

 هب الخىحٍد؟  :11س
 إفزاُد اهلل حبمىلّ. ْى

 : كن نىع الخىحٍد؟11س
 ثالثخ.

 : هب هً؟12س
 تىحيُذ انزُُّثىثيخ.

 ( تىحيُذ األنىْيخ.2
 ( َتِىحيُذ األمسب  وانصفبد.3

 : هب حىحٍد السبىبٍت؟13س
   واإليبتخ.اهلل ثؤفؼبنّ  بخلهك وانزسق واإلحيب ُداْى إفز

 هب حىحٍد األلىهٍت؟  :14س
 ْى إفزاُد اهلل ثبنؼجبدح  بنصالح وانذُّػب .
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 : هب حىحٍد األمسبء والصفبث؟15س

 ْى إثجبهتب هلل ػهى انىخّ انالئك ثّ  ًب خب  يف انكتبة وانظُخ.

 : اذكس امسني هن أمسبء اهلل حعبىل.16س
 ( انزحيُى.2( انزمحٍ  1

 : أٌن اهلل؟17س
 يف انظًب .

 : مب عسفج اهلل؟18س
ثآيبتّ وخمهىلبتّ  بنهيم وانُنيهبر وانشنيًض وانمًنيز    : ػزفتّ

 وانظًىاد انظجغ واألرضني انظجغ ويب فيهٍ ويب ثيُهًب.

 : عسف العببدة؟ 19س 
ْي: اطْى خبيْغ نكم يب حيجُّّ اهلُل ويزضبِ يٍ األلىال واألػًبل 

 انظبْزح وانجبطُخ.

 وهب هً؟ : كن شسًطب للعببدة؟21س
 نهؼجبدح شزطبٌ مهب 

 ( اإلخالُص هلل.1
 .( ادلتبثؼخ نزطىل اهلل 2
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 : اذكس شًٍئب هن أنىاع العببدة.21س
انصالُح انش بُح، انصىُو، احلحُّ. ثز انىانذيٍ . انزخب ، اخلنيىف،  

 احملجخ وغريْب  ثرْي.

 : هب حكن هن صسف شًٍئب هن العببدة لغري اهلل؟22س
ٌْ  صهى وصبو وحح وسػى أَّ يظهى. ُْى  بفْز ُيشزْن وإ

 : هب ضد الخىحٍد؟23س
 انشزُن.

 : هب الشسك؟24س
 أٌ جتؼم هلل َّذا يف حٍك يٍ حمىلّ.

 : كن عدد أنىاع الشسك؟ وهب هً؟25س
 .َىػبٌ.. مهب

 ( شزْن أ َجُز ُيخزج يٍ اإلطالو.1
 ( شزْن أصغُز ال خيزج يٍ اإلطالو.2

 : هبث هثبال للشسك األكرب؟26س
 نغري اهلل. ( انذثُح1
 ( انُذر نغري اهلل.2
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 : هبث هثبال للشسك األصغس؟27س

 احلهُف ثغري اهلل وانزيبُ 

 : هب هى الطبغىث؟28س
 َُْى َيب َتَدبَوَس ثّ انؼجذ َحذُِ يٍ يؼجىد أو يتجىع أو يطبع.

 : كن عدد الطىاغٍج؟ وكن عدد زءوسهن؟29س
ٌَ ورُ وطهى مخظٌخ.   ثريو

 : هن هن؟31س
 ّ اهلُل.( إثهيُض نؼ1ُ
 ( يٍ ُػجذ وْى راض.2
 ( يٍ دػب انُبص إىل ػجبدتّ يٍ دوٌ اهلل.3
 ( َيٍ ادػى شيًئب يٍ ػهى انغيت.4
ٍِ َحَكَى ثغري َيب أَشل اهلُل. 5  ( َي

  


