
 

 

 

 

 

  : السؤال األول  ��

 :ـي الفـراغات التاليةـ /كملا ��

 ،تحت مشيئة للا   ا عليها فهو ومات مصر  به وإن كان صاحب كبيره الجنة مقطوع من مات على التوحيد فدخوله  -1

 . ويخلد في النار يدخل الجنة وال يناله من للا رحمةمن مات على الشرك األكبر ال  

 
 
  .ال يخلد فيهالكن  ا أصغر دخل النار وإن كان شرك

 .التوبةبالشرك ال يغفر إال   -2

 . الشركنما العبرة بالسالمة من إو   العمل العبرة ليست بكثرة  -3

إفراد للا الشرك معنى " ال إله إال للا " ترك  -5  . بالعبادة، و

 

 : السؤال الثاني ��

 مما يلي:  ��
 
 ما معنى كال

 . هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد األكبرالشرك األصغر:  -أ

.  -عليه السالم  -إبراهيم الذي بلغ أعلى درجات املحبة، واملراد به: الخليل:  -ب
 

 الذي اتخذه للا خليال

 . إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليهاالرياء:  -ج

ْبِني َوَبِنيَّ {:  -د
ُ
 . أي اجعلني وإياهم في جانب وحيز بعيد عن ذلك} اجن

 

 : الثالسؤال الث  ��

 عن األسئـلة التاليـة:  ــي /جيبا ��

 مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ ـــي/ اذكر -1

ملا ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه؛ ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك،   -رحمه للا  -أن املصنف 

 ليحذره املؤمن ويخافه على نفسه.

الخامس املقرر  اإلجابة النموذجية الختبـــــار  

   -حفظه هللا  - شيخ صالح بن فوزان الفوزانال 
 امللخص من شرح التوحيد 



 

 

 ملاذا دعا إبراهيم عليه السالم ربه أن يجنبه عبادة األصنام؟ -2

 . فيهاألن الفتنة بها عظيمة وال يأمن الوقوع 

 ملاذا كان الرياء أخوف ما يخاف من الشرك على الصالحين ومن دونهم؟   -3

 لقوة الداعي إليه، بخالف الداعي إلى الشرك األكبر، فإنه إما معدوم في قلوب املؤمنين الكاملين وإما ضعيف. 

 ما الفرق بين الشرك األكبر واألصغر؟ -4

 الذي قارنه.  األكبر يحبط جميع األعمال، واألصغر يحبط العمل •

 األكبر يخلد صاحبه في النار، واألصغر ال يوجب الخلود في النار. •

 األكبر ينقل عن امللة، واألصغر ال ينقل عن امللة. •

 

 : الرابعالسؤال  ��

 عن األسئـلة التاليـة:  ــي /جيبا ��

 .يقع  قد بل    ال يقع الشرك في هذه األمة.  -1

 ✅ . باهلل فيما هو من خصائص للا الشرك األكبر: هو أن يسوي غير للا  -2

ا، ويوجب التخليد في النار إن لم يتب.  -3   يوجب ال  األصغر  الشرك    من قال: ) ما شاء للا وشئت ( فقد اتخذ هلل ند 

 . لنارا  في التخليد

 ✅. افقد جعل هلل ند   ا؛ا ولو كان حجر  كل من دعا مع للا أحد   -4

     صاحب الشرك األصغر ال يخلد في النار.   -5
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