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 مقررات- 1 الحديث ملادة مراجعة
  (الصدق درس إلى عشر الحادي الحديث من)

 : اختاري االجابة الصحيحة 

 

 املدة التي ينبغي ان ال يتجاوزها املسلم في قص االظفار وحلق العانة  .1

 ستين ليلة.  -د  اربعين ليلة. -جـ  عشرين ليلة. -ب  ليلة.خمسين   -أ

 معنى إعفاء اللحية .2

 قصها  -د  تركها على حالها.-جـ  حلقها. –ب  تقصيرها  -أ

 ضمن النبي صلى هللا عليه وسلم لحسن الخلق بيت في .3

 أسفل الجنة.  -د وسط الجنة.   -جـ  ربض الجنة.   -ب  أعلى الجنة.  -أ

 النتهاك حرمات الشريعة هو غضبالغصب  .4

 مباح. -د  ممنوع. -جـ  مذموم. –ب  محمود.   -أ

 حكم صالة االستخارة .5

 سنة.–د  محرم. -جـ  مكروه.-ب  واجب. –أ        

 بدأ الحديث بزنا ....... ألنه من أعظم الطرق املؤدية للفاحشة.   .6

 اليدان. –د  الرجالن. -جـ  العينان. –ب  األذنان. -أ     

 دل هذا الحديث بعمومه على أن الغش في االختبارات في أي مادة وبأي وسيلة كانت حديث) من غشنا فليس منا ( .7

 مستحب.–د  محرم. -جـ  مكروه.-ب  واجب. –أ      

 هـ46على قيام الليل توفي سنة كان جواًدا كريما وحريص  .8

  .جابر بن عبدهللا -جـ  ..عبدهللا بن عمر العدوي  –ب  ..نضلة بن عبيد االسلمي  –أ 

 االسراف بفعل الذنوب واملعاص ي هو من ظلم االنسان .9

  الظلم العظيم. -جـ  لنفسه. -ب  لغيره.   -أ
 

 كان مستمسك بالسنة محافظا عليها في كل ش يء، و كان يفرق في املجلس ثالثين ألفًا ثم يأتي عليه شهر ما يأكل مزعة لحم  .11

 .عروة بن الزبير  –أ  .جابر بن عبدهللا  -جـ  .عبدهللا بن عمر العدوي  –ب  .نضلة بن عبيد االسلمي  –أ 

 تجب الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم .11

 في الصالة. –د  بعد اآلذان. -جـ  يوم الجمعة وليلتها  -ب  في الصباح واملساء  -أ

 من حقوق هللا تعالى علينا .12

محبة هللا فوق محبة كل –أ 

 ش يء.

محبة هللا والوالدين  -جـ  كره كل ما ِسوى هللا. -ب 

 سواء.

تقديم هوى اإلنسان على  –د 

 محبة هللا.

 هذا من ،حث االسالم على العمل ورغب فيه ونهى عن السؤال .13

 عفة املسألة. –د عفة املرأة عن التبرج. –جـ  عفة الفرج. –ب  عفة اللسان. –أ 
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 آثار االخالق على املجتمعمن  .14

  إصالح النفس. –جـ  تحفظ تماسك املجتمع. –ب  توقعه في الكراهية والشهوات.   -أ

 :يدخل الناس الجنة أمران ورد في الحديث أن أكثر ما .15

 التبسم.ترك الجدال وكثرة  –د  افشاء السالم والحياء. -جـ  تقوى هللا وحسن الخلق.  -ب  الصدقة وقيام الليل.  -أ

 أعظم الكذب وأشده خطراً  .16

 الكذب في األخبار. –د  الكذب في البيع. –جـ  الكذب على هللا ورسوله. –ب     الكذب إلضحاك الناس. –أ 

 يباح الكذب في .17

 إظهار الفقر.  -د  إضحاك الناس. -جـ  .الحرب مع األعداء –ب  البيع والشراء. –أ 

 تعليم أصحابه:في التعليمة التي استخدمها ملسو هيلع هللا ىلص من أساليب النبي  .18

  أسلوب الضرب. -جـ  أسلوب التوبيخ. –ب  أسلوب السؤال. –أ 
 

 

 : عددي اثنين مما يلي 

 خصال سنن الفطرة :  .1

1-                                                                     2-  

 أنواع الجدال: .2

1-                                                                     2- 

 السبع املوبقات: .3

1-                                                                     2- 

 مفاسد الغش :  .6

1-                                                                     2- 

 دقة الجارية:أمثلة على الص .5

1-                                                                     2- 

 أخالق الداعية إلى هللا: .4

1-                                                                     2- 

 آثار األخالق على الفرد: .7

1-                                                                     2- 

 -2                                                                     - 1  أنواع الصدق: .8
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 : علل ملا يأتي 

 أسلوب السؤال في التعليم ؟ -صلى هللا عليه وسلم-استخدام النبي  .1

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

 سمى النبي صلى هللا عليه وسلم معاص ي النظر والسمع والبطش زنا ؟ .2

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

 الغش من كبائر الذنوب؟ .3

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

 تخصيص مرحلة الشباب بالسؤال بعد ذكر العمر ؟ .6

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

 الشرك باهلل هو أشد وأعظم أنواع الظلم ؟ .5

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

  يناسبها :أكملي الفراغات بما 
  ................................................و ................................................ األعمال التي يستمر أجرها حتى بعد املمات: .1

 .................................................  و 

 .................................................و ................................................ من وسائل دفع الغضب: .2

 .................................................و ................................................من األسئلة التي سيسأل عنها العبد يوم القيامة:  .3

 .................................................و ................................................ لعفةمن ثمرات ا .4

 .................................................و ................................................ من حقوق النبي صلى هللا عليه وسلم .5

 .................................................و ................................................ ى هللامن غايات الدعوة ال .6

 .................................................و ................................................ .تتحقق االستقامة بـ .7

 .............................................................................................. بـ املفلس يوم القيامة هو من يأتي .8



4 

 

  :صوبي ما تحته خط في العبارات التالية 

 (.......................................................) .صفات عباد هللا الصالحين اإلكثار من املراء والجدال من  .1

 (.......................................................) هو الذي يكون الغرض منه إحراج املقابل وتعجيزه.الجدال املحمود  .2

 (.......................................................). االستخارة عند فعل الطاعات املحضة تشرع .3

 (.......................................................) .الشرك باهلل وأكل الربامن السبع املوبقات التي تخرج من اإلسالم  .6

 (.......................................................) .في عقوقهمإحسان اآلباء تربية أبنائهم سبب  .5

 (.......................................................) .الجوارحأصل االستقامة من  .4

 (.......................................................). من أثقل األعمال في ميزان املؤمن يوم القيامةترك الجدال  .7

 

 : )صلي بين كل مصطلح من العمود )أ( بما  يناسبها من املعنى في العمود )ب 
 العمود )ب(  العمود )أ(

 هو اإلخبار عن الش يء بخالف ما هو عليه.   الظلم 1

 هو القول املطابق للواقع والحقيقة.   االستقامة 2

 صفات راسخة في النفس، ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة.   العفة 3

 كل تجاوز لحدود هللا تعالى بالفعل او الترك.   األخالق 6

 سلوك الطريق املستقيم من غير يمنة وال يسرة والثبات حتى املمات.    الصدق 5

 كف النفس عن املحارم وعما ال يجمل باإلنسان فعله.   الكذب 4
 

 
 
 

 


