
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول المتوسط في مادة حديث ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/7hadith                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط في مادة حديث الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                             

       

                  https://www.almanahj.com/sa/7hadith2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade7                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس المعلمة دارين سليم اضغط هنا                                           

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 :السؤال األول          

 :التً تمثل البدٌل الصحٌحجابة اختاري اإل( 02الى )( 1الفقرات من ) -أ                   

1 
 الذي ٌأتً هؤالء بوجه وهؤالء بوجه، ٌراد به:

 المتواضعون)د(  هٌنذو الوج)جـ(  الّتّوابون)ب(  المتكبرون)أ( 

2 
 بـ : لئالقلب السلٌم هو الذي ٌمت

 النهً عن الخٌر )د( ( حب الدنٌاـ)ج )ب( تعظٌم أوامر الدٌن )أ( الكبر والحقد

3 
 الحٌاء فً الدنٌا:ثمرة 

 )أ( محبة المؤمنٌن

 

 

 

 

 )د( ترك السؤال عما ٌنفع (دخول الجنةـ)ج )ب( رفع درجات

4 
 طشٌك ٌؤدي إنى:اعزُذ انششٌعخ ثسذ كم 

 الصبر )د( الشجاعة (ـ)ج )ب( التوبة النفاق )أ(

5 
 عهى وصف: (،رجذ يٍ ششاس انُبس ٌىو انمٍبيخ ........: )دل لىل انُجً صهى هللا عهٍه وسهى فً لىنه

 اٌحشٌص ػٍى اٌطاػح )د( ( اٌشجً اٌمٛيـ)ج )ب( إٌاس ٌَٛ اٌحشش )أ( را اٌٛجٍٙٓ

6 
 لمٌه ٌعد:ترك السؤال عما ال تع

 )د( خجل مذموم ( التمٌز بالحٌاءـ)ج دراكإ)ب( قوة فهم و )أ( خجل مطلوب

7 
 أخالق المنافقٌن أسوأ األخالق ألنهم:

)أ( ٌخدعون من وثق 
 بهم

 اإلٌمان ون)د( ٌبطن ( ٌصدقون فً القولـ)ج )ب( ٌحافظون على العهد

8 
 رفبضم انُبس ٌىو انمٍبيخ ٌكىٌ عهى حست:

 )د( نسبهم ومالهم علمهم ومنطقهم (ـ)ج )ب( وجوههم وأجسامهم م وأعمالهم)أ( قلوبه

9 
 يُهب: ،فعم ري انىجهٍٍ ٌشزًم عهى يخبنفبد كضٍشح

 الفتنة بٌن الناس )د( حسن الجوار (ـ)ج إغاثة الملهوف )ب( صدق الرواٌة )أ(

11 
 :(حبوا  )كلمة المراد ب

 احّب  )د(  زحف ا( ـ)ج تخلف ا )ب( عطاء   )أ(

 المملكة العربٌة السعودٌة

 التعلٌموزارة 

اإلدارة العامة للتربٌة 
 حافظة جدةموالتعلٌم ب

  مدرسة البٌان النموذجٌة

 

 الحدٌث المادة

 ةمتوسطال المرحلة

 ولاأل الصف

 األول  الدوري

 دارٌن سلٌم المعلمة                                لحدٌثأسئلة بنك مادة ا

 5من  1
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11 
 :رو انىجهٍٍ صفخ ٌحًم يٍ يع انزعبيم فً األيضم األسهىة

 )د( اتثاػٗ ٚتمٍٍذٖ ( اٌحة ٚاٌٛالء ٌٗـ)ج )ب( اٌحزسِٕٗ  االصتٙزاء تٗ )أ(

12 
 :(نىٌعهًىٌ يبفٍهًب ألرىهًب ونى حجىا  )وىنه صهى هللا عهٍه وسهى ثمانًشاد 

 )د( لٍاَ اًٌٍٍ ّاع اَراْ( صـ)ج )ب( تأخٍش اٌصالج  )أ( حصٛي األجش اٌؼظٍُ

13 
 :ههزأيضويٍ  ،االعزمبديس انششع يٍ انُفبق حز  
 االصتٙزاء تاٌذٌٓ )د( خٍأح اٌصذٌك (ـ)ج ِأحتضٍٍغ األ )ب( اٌخخالً ػٓ اٌصالج )أ(

14 
 :منها ،كثٌرة أعمال القلوب

 )د( الصالة ( بر الوالدٌنـ)ج )ب( اإلخالص )أ( إماطة االذى

15 
 االخالق السٌئة وأقبحها هو: اجتنابم على سالحرص اإل

 التواضع )د( الضجر (ـ)ج الكرم )ب( الكذب )أ( 

16 
 أصمم صالح عهى انًُبفمٍٍ هً صالح:

 )د( الفجر والعشاء )جـ( العصر والمغرب )ب( المغرب والعشاء )أ( الظهر والعصر

17 
 عهى:( ............ وإرا وعذ أخهف، ا حذس كزةآٌخ انًُبفك صالس ار: )دل لىل انُجً صهى هللا عهٍه وسهى

 )د( غرور المنافق النفاق العملً (ـ)ج توبة المنافق )ب( )أ( النفاق االعتقادي

18 
 :يزعذدح، يُهب عًٍُُ عهى انزخهك ثخهك انحٍبءر األيىس انزً

 )د( تشن تغٍٍش إٌّىش ( حفع جٛاسحًـ)ج )ب( صحثح األششاس )أ( ِشالثح إٌاس

19 
 منه العملً وحكمه: ،النفاق نوعان

 ٌنقص اإلٌمان ))د ( ٌرفع الدرجاتـ)ج )ب( ٌكفر صاحبه )أ( ٌخلد فً النار

21 
 وجه انشجه ثٍٍ انشٌبء وعًم ري انىجهٍٍ:

 نصر المؤمنٌن )د( مراقبة هللا تعالى (ـ)ج خفاء ماٌبطنإ )ب( اإلصالح فً االرض )أ(

 

 

 

 

 
 5من  0
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 المناسب:قم فً المكان من العمود األول مع صفاته فً العمود الثانً بوضع الر الراوي( زاوجً بٌن 4( إلى )1الفقرات من )-ب     

 

 :السؤال الثانً

 ايهئً انفشاغبد انزبنٍخ ثًب ٌُبسجهب يٍ انكهًبد: - أ
ٌَْشجَ  (ٔ ْٓ أَتًِ َُ٘ش َٕافِِك حاََلث   سضً هللا ػٕٗ أَْػ ُّ ٌْ َُ لَاَي : )آٌَحُ ا َصٍَّ َٚ  ِٗ ٍْ ُ َػٍَ ًِّ َصٍَّى هللاَّ  ئَِرا َحذََّث  ،إٌَّثِ

َػَذ  ............... َٚ ئَِرا  َٚ  ،................  َْ َٓ َخا ِّ ئَِرا اْؤتُ َٚ  ، ) 

 ئظٙاس اٌخٍش ٚئتطاْ اٌشش، ٌمصذ تٗ: ........................... (ٕ

     اٌحٍاء: خٍك ٌثؼج ػٍى فؼً اٌحضٓ ٚتشن ........................ (ٖ

 ٌٕمضُ إٌفاق ئٌى ٔٛػٍٓ: ٔفاق اػتمادي ٚٔفاق ...................... (ٗ

 هللا ػٍٍٗ ٚصٍُ رٚ اٌٛجٍٙٓ أٔٗ اٌزي ٌأتً ٘إالء تٛجٗ ٚ٘إالء تـ ................... ػّشف إٌثً صٍى (٘

 اٌصالج، ٚاٌطٛاف ٚغٍش٘ا تؼذُّ ِٓ أػّاي ........................ (ٙ

 اٌحٍاء شؼثح ِٓ شؼة ...................... (7

 تفاضً إٌاس ٌَٛ اٌمٍاِح ػٍى حضة .................. (8

 ذ ِٓ أِخٍح أِشاض ..................اٌحضذ ٚاٌىثش ٚاٌحم (9

ا ئرا اِتألصٌىْٛ اٌمٍة  (ٓٔ ًّ   تحة هللا ٚسصٌٛٗ ٚتؼظٍُ أٚاِشّ٘ا ٚ .................. تٙا.ٍٍ

 :نًب ٌهً عههً  - ة

 أوخش اٌصحاتح سٚاٌح ٌٍحذٌج. -سضً هللا ػٕٗ-ٌُؼذ أتٛ ٘شٌشج  (ٔ
............................................................................................................................. 

 . األخالق أصٛأ إٌّافمٍٓ أخالق (ٕ

............................................................................................................................. 

 صفاته  الراوي
ِٚٓ أشذ إٌاس تؼظٍّاً ٌحشِاخ ، وخٍش اٌثىاء ِٓ خشٍح هللا تؼاٌى  سضً هللا ػٕٗ اٌشحّٓ تٓ صخش اٌذٚصً ػثذ (ٔ)

 هللا تؼاٌى

، حًّ ساٌح خزاػح ٌَٛ اٌفتح، غزا ػذج غزٚاخٖٛ، تأأصٍُ ٘ٛ ٚ  سضً هللا ػّٕٙاػثذ هللا تٓ ػّش  (ٕ)
 واْ ِجاب اٌذػٛج

ا ٘ٛ ٚاِشأتٗ حالحً أٌصَٛ االحٍٕٓ ٚاٌخٍّش ٌٚمضُ اًٌٍٍ  واْ  سضً هللا ػّٕٙا( ػّشاْ تٓ اٌحصٍٓ ٖ)
 اٚخادِٗ ٌصًٍ ٘زا حُ ٌٛلع ٘ز

ٌحًٍ ، ِتٛاضؼاً  ،واْ وخٍش اإلٔفاق فً صثًٍ هللا ،أصٍُ ِغ أتٍٗ  
 صالجتاٌاًٌٍٍ 

 5من  4
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 :اصٍٍُ فً كٍم يًب ٌهً عذدي -جـ

 .اٌحٍاء تخٍك اٌتخٍك ػٍى تؼٍٕه اٌتً األِٛس (ٔ

 ........................................  .................................................... 

 حّشج اٌحٍاء فً اٌذٍٔا ٚاَخشج. (ٕ

.........................................  ................................................ 

 صفاخ إٌّافمٍٓ. (ٖ

 ....................................  ................................................. 

 

 :يٍ انُصىص انزبنٍخفبئذح اسزُجطً  - د

 ) ٌٍش صالج أحمً ػٍى إٌّافمٍٓ ِٓ اٌفجش ٚاٌؼشاء...(.إٌثً صٍى هللا ػٍٍٗ ٚصٍُ: لاي   -ٔ

........................................................................................................................ 

 ...(.ئْ هللا ال ٌٕظش ئٌى صٛسوُ ٚاِٛاٌىُ) إٌثً صٍى هللا ػٍٍٗ ٚصٍُ: لاي   -ٕ

........................................................................................................................ 

 ) اٌحٍاء ال ٌأتً ئال تخٍش(.لٌٛٗ صٍى هللا ػٍٍٗ ٚصٍُ:   -ٖ

......................................................................................................................... 

 

  :انسؤال انضبنش 

 ٛجٍٙٓ ػٍى األصذلاء ٚاألصحاب.األحش اٌزي ٌثمٍٗ رٚ اٌ حذدي -أ

............................................................................................................................... 

 ٚجٗ اٌشثٗ تٍٓ اٌشٌاء ٚػًّ ري اٌٛجٍٙٓ وضحً -ب

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
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 :لبسًَ ثٍٍ -جـ

 :من حٌث المثال والحكمي النفاق العملً والنفاق االعتقاد (1

 حكمه                همثال                

   النفاق العملً          

   النفاق االعتقادي         

 

  .األثر حٌث من والخجل الحٌاء (2

 الخجل                    الحٌاء                

   األثر   

  

 اربطً بٌن كٍل مما ٌلً: -د

الة أثقل على المنافقٌن من الفجر والعشاء..( وحدٌث: ) بشر المشائٌن فً الظلم حدٌث: )لٌس ص(1
 إلى المساجد..(

......................................................................................................... 

........................................................................................................ 

 ( حدٌث: إن هللا ال ٌنظر إلى صوركم وأموالكم..( وقوله تعالى: )إّن أكرمكم عند هللا أتقاكم(.2

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

         

 

 انتهت األسئلة

 وفقكن هللا/ معلمات المادة

 5من  5


