
 
 

 

 

 

 

 :السؤال األول ��

 :ـي الفـراغات التاليةـ  /أكمل ��

 أل   وضع الش يء في غير موضعه، :معنى الظلم -1
ً
 . - عزَّ وجل- صرف للعبادة لغير مستحقها وهو هللا  نهُسِمي الشرك ظلما

 املغفرة: 
 
 .تجاوز هللا عن ذنوب عباده: الستر وشرعا

ابن صحابي روى عن الرسول صلى هللا  و  ،سعد بن مالك بن قيس األنصاري صحابي جليل :أبو سعيد الخدري هو -2

 .للهجرة 74 سنة  حاديث كثيرة ماتأعليه و سلم  

 تكفير السيئات و األمن من املخاوف. من فضـائل التوحيد:  -3

 ال معبود بحق إال هللا.  ": ال إله إال هللا"  ما معنى  -4

يا ابن آدم لو أتيتنـي بقراب األرض خطايا ...(( رد على طائفة منحرفة  )) : قال هللا تعالى: -رض ي هللا عنه-في حديث أنس  -5

كّفر مرتكبي الكبيرة التي هي 
ُ
 .الخوارج  :دون الشـرك وهمت

 

 :ثانيالسؤال ال��

 ة:عن األسئـلة التاليـ   ب/ ـيأجي ��

ا -1 ي الشرك ظلم  ّ
 ؟ ملاذا ُسم 

 .هو هللانه صرف العبادة لغير مستحقيها و أل  -
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 مـا املعنى اإلجمالـي لآلية؟ 

، يكون   -تعالى-يخبر هللا 
 
 و باطنا

 
أنَّ الذين عبدوا هللا، وأخلصوا العبادة، ونطقوا بالتوحيد، وعملوا بما تقتضيه ظاهرا

 . ستقيم، ثابتون عليه في الدنياجزاؤهم أنهم آمنون من املخاوف واملكاره يوم القيامة ، مهتدون للسير على الصراط امل

 

 

ثالث ال املقرر  ــارختبـــال اإلجابة النموذجية   

 

 

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



 
 

 

 كيف نتجنب التفريط واإلفـراط في حق األنبياء والّصالحين؟  -3

اد القبور، تجنب التفريط  ال نصرف شيئ  ال تغلو فيهم و :  تجنب اإلفراط - ن ال  أا من خصائص الربوبية لهم كما يفعل ُعبَّ

 .فضلهمنجحد 

 إلى مريم؟  -تعالىسبحانه -ما الكلمة التي ألقاها هللا   -4

ْبر يل بكلمة  -  .فنفخ فيها من روحه املخلوقة بإذن هللا (كن) أرسل ج 

  ما فضل ذكر " ال إلــه إال هللا "؟ -5

 . اآلخرةاألمن في الدنيا و  -

 . الثبات عليهاالهتداء للصراط املستقيم و  -

 . مات على ذلكا من قلبه و أن تمس من قالها خالص  تحريم النار  -

 .لنجاة من النار اتكفير الذنوب و  -

 . تكون منزلته بحسب عملهو يدخلها و ، أا للذنوبتجاوز  ما ابتداء و أدخول الجنة   -

 .ال يعدل فضلها ش يء -
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