
 

 

 

 

 

  : السؤال األول  ��

 :ـي الفـراغات التاليةـ /كملا ��

 :-عليه الصالة والسالم -من صفات الخليل إبراهيم  -1

 .في الخير؛ لتكميله مقام الصبر واليقين، اللذين بهما تنال اإلمامة في الدينأنه كان قدوة  -أ

 . -تعالى-أنه كان خاشًعا مطيًعا مداوًما على عبادة هللا  -ب

 من املشركين.  البراءةوجوب االبتعاد عن الشرك واملشركين و  -2

 

 : السؤال الثاني  ��

 مما يلي:  ��
ً

 ما معنى كال

ق التوحيد:  -أ
َّ
صه وصفاه من شوائب الشرك والبدع واملعاص يمن حق

َّ
 .أي خل

ة:  -ب مَّ
ُ
 أي قدوة، وإماًما معلًما للخير. أ

 دوام الطاعة.القنوت:  -ج

 و ﴿  -د
 
 ال  ن  م   ُك ي   م  ل

 
 ُم ـ

 
 ك  ر  ش

 
 أي قد فارق املشركين بالقلب واللسان والبدن، وأنكر ما كانوا عليه. ﴾:  ين

قية:  -هـ  قراءة القرآن واألدعية الشرعية على املصاب بمرض ونحوه.الرُّ

 سم العقرب وشبهها. الحمة:  -ن 

 

 : الثالسؤال الث ��

 عن األسئـلة التاليـة:  ــي /جيبا ��

ن  الصحابة منهم؟  -1  م 
ن  ا الذين يدخلون الجنة بغير حساب وال عذاب؟ وم 

ً
 من هم السبعون ألف

رابع ال املقرر  ــارختبـــاإلجابة النموذجية ل   

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



 

 

ا للتوحيد، ويأخذون بالسبب األقوى وهو   ملسو هيلع هللا ىلص وصفهم الرسول 
ً
بأنهم ال يطلبون الرقية من اآلخرين وال يكتوون تحقيق

 غيره شيًئا من الرقية فما فوقها. 
ً
 التوكل على هللا، ولم يسألوا أحدا

 . -رض ي هللا عنه-ومن الصحابة هو عكاشة 

 ملاذا كان ترك هذه األشياء سبًبا في دخولهم الجنة بغير حساب؟ -2

 على هللا. 
ً

 فيه الترقي إلى كمال التوحيد بترك األمور املكروهة مع الحاجة إليها، توكال

 أن العقرب لدغته؟  -رحمه هللا  -ملاذا ذكر حصين بن عبد الرحمن  -3

خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم إال ألنه يصلي، فأراد أن يدفع عن نفسه إيهام تعبٍد لم يفعله كعادة السلف 

 في حرصهم على اإلخالص، فأخبر بالسبب الحقيقي ليقظته وأنه بسبب إصابٍة حصلت له. 

 : ) قد أحسن من انتهى إلى ما سمع (.-رحمه هللا  -قول سعيد بن جبير لعبد الرحمن بن حصين  ــي/علل  -4

ُه من العلم بخالف  من يعمل على جهٍل أو ال يعمُل بما يعلُم. 
 
 بما بلغ

 
 أي أخذ
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