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 يبنك أسئلة لمادة الحديث للصف الثالث ثانوي أدب

 ضعي المسمى الصحيح   للتعاريف التالية :  (أ
 

  ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم  من قول أو فعل أو تقرير.  .1

  علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيق القبول والرد.  .2

  سلسلة الرواة الموصلة للمتن .  .3

  ه السند من الكالمما انتهى إلي .4

  مارواه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب  .5

  مارواه ثالثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر .  .6

  مارواه اثنان ولو في طبقة واحدة ولم يقل الرواة عن اثنين في جميع الطبقات .  .7

  ما رواه شخص واحد ولو في طبقة من طبقات اإلسناد .  .8

  النبي عن ربه تبارك وتعالى . ما رواه  .9

  ما أضيف إلى الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم وتقرايرتهم موقوفا عليهم .  .11

  ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم وأفعالهم .  .11

  ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معل وال شاذ .   .12

  عل وال شاذ. ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير م .13

  هو الحديث الحسن إذا تعدد طرقه .14

  هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا  .15

  ما أضافه التابعي إلى النبي بال واسطة  .16

  ما حذف من مبدأ اسناده راٍو فأكثر .  .17

  ما سقط من اسناده اثنان فأكثر على التوالي .  .18

  أرجح منه ما راوه المقبول مخالفا لمن هو  .19

  سبب خفي غامض  قادح في صحة الحديث مع أن الظاهر السالمة منها  .21

  الخبر المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم  .21

جمع وكتابة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة  .22
  خلقية أو ُخلقية

  وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته .  .23

  صف الراوي بما يقتضي رد روايته . و  .24

  .طلب خير األمرين لمن احتاج إلى أحدهما  .25

  إرادة الخير للمنصوح له .  .26

  كل من وكل إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين .  .27

  محبة المسلم لما فيه من خصال الخير والطاعة لله تعالى  .28

  ما يراه الشخص في منامه .  .29

  الل والحرام كل أمر تردد حكمه بين الح .31

  اسم لما يذبح عن المولود . . .31

  عقد وضع لرفع النزاع بين المتخاصمين .   .32

  ما يكون فوق الماء مثل الحشيش والتبن . . .33

  االعتدال في أمور الدين والدنيا اعتقادا ومنهجا وسلوكا ومعاملة .  .34

  ما عرف قبحه شرعا وعقال .  .35
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  العباد قتال األعداء والدفاع عن الدين والبالد و  .36

  الذنوب التي لم ينطبق عليها حد الكبيرة .  .37

  صفات راسخة في النفس ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة.  .38

حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن التسخط والشكاية  .39
  ألقداره

  اتالمندوباسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه بفعل الواجبات و  .41

  وجميع بدنها عن غير محارمها . اللباس الشرعي الذي تستر به المرأة المسلمة وجهها  .41

  صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والُخلقية  .42

  المحادثة والمجادلة والمراجعة في الكالم بين طرفين أو أكثر .  .43

  المباسطة إلى اآلخرين على جهة  التلطف دون استهزاء.  .44

  لرجوع إلى الله تعالى بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره. ا .45

  ترك ما ال ينفع في اآلخرة .  .46

  ترك ما يخاف ضرره في اآلخرة بفعل الواجبات وترك المحرمات  .47

  ذكرك أخاك بما يكره .48

  نقل كالم الناس بعضهم إلى بعض على جهة اإلفساد بينهم .  .49

يفين ( من تنظيمات وإجراءت ما يصدره ولي األمر )خادم الحرمين الشر  .51
 منوطة بالمصالح الشرعية

 

  كل معصية دل الدليل على تغليظ تحريمها إما بلعن أو غضب أو عذاب أو نار .51

  الخطأ في القراءة أو الكتابة بالميل بالكالم عن وجه األعراب الصحيح.  .52

ات من منجز  ما وصلت إليه أمة من األمم في نواحي نشاطها الفكري والعقلي  وما حققته .53
  مادية. 

 
 

 :اإلجابة الصحيحة  اختاري
 
 ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى :  .1
  الحديث الموقوف  د  الحديث المرفوع ج  الحديث القدسي  ب الحديث النبوي أ
 هم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة (دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال )الل -2
 عبدالله بن عمر د أبو موسى األشعري ج أبو هريرة ب عبدالله بن عباس أ
 معنى متفق عليه :  -3
 البخاري والنسائي د ابن ماجه ومسلم  ج ابوداود والترمذي  ب البخاري  ومسلم  أ
 رواه الثالثة هم أهم السنن ماعدا:  -4
 أبو داود د النسائي ج ابن ماجه ب الترمذي  أ

 ما رواه شخص واحد ولو في طبقة من طبقات اإلسناد :  -5
  المعضل  د الغريب  ج العزيز  ب المشهور  أ

 تشيع الجنازة أي:  -6

الذهاب مع الجنازة  ج تكفين الميت ب غسل الميت أ
 الصالة على الميت  د للمقبرة

 يمة والهوى والشهوات : من أهم مراحل العمر التي تقوى فيها العز  -7
 الشيخولة د الرشد ج الشباب  ب الطفولة  أ
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 سلسلة الرواة الموصلة للمتن .  -8
 السنة  د  مصطلح الحديث  ج المتن  ب السند  أ

 اإلفالس الحقيقي يوم القيمة هو اإلفالس من :  -9
 الحسنات د العقارات ج األوالد  ب األموال  أ

 : أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى -11
 مسند اإلمام أحمد  د  موطأ مالك  ج   مسلم  ب   البخاري  أ

 رواه الثالثة هم أهل السنن  ماعدا :  -11
 ابن ماجة د النسائي  ج أبو داود ب الترمذي  أ

 من هًم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده :   -12
 سبعمائة حسنة  د مئة حسنة  ج حسنة واحدة ب عشر حسنات  أ

 :إلى بالد المسلمين يكون الجهادإذا حضر العدو  -13
 مستحب د  فرض عين  ج   فرض كفاية ب  مباح أ

 كان يمتنع من الحديث في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم  ألن في المجلس من هم أسن منه : 
 عبدالله بن عمر د جابر بن عبدالله  ج سمرة بن جندب ب أبو هريرة  أ

 معنى كلمة )فاضت عيناه(  -14
  دمعت عيناه  د أغمضت عيناه ج  مرضت عيناه ب  هفتح عينا أ

 من الذنوب التي تعد من الصغائر :   -15
 عقوق الوالدين د الزنا ج السحر ب عدم تشميت العاطس أ

 :تغير الشعر وتلبده  هو معنى كلمة :   -16
 الشدق د الكلوب ج الشعث ب معتمة  أ

  نقل الكالم بين الناس على جهة االفساد :   -17
 التصنت  د النميمةا  ج الكذب  ب الغيبة  أ

 .سماع القصص والحكايات  -18
 مسموع محرم د مسموع مذموم  ج  مسموع مباح  ب مسموع محمود  أ

 فحكم سفره :  لعربية سافر إنسان في تجارة إلى أحدى الدول ا  -19
 مباح د واجب ج محرم ب مكروه أ

 ألعمال : تشرع صالة االستخارة إذا أراد اإلنسان عمل عمال  من ا -21
 المحرمة د المكروه ج  المباحة ب الواجبة  أ

 عدد ركعات صالة االستخارة :  -21
 عشر ركعات د ست ركعات  ج أرب  ع ركعات  ب ركعتان أ

 حكم صالة االستخارة في أوقات النهي :  -22
 منهي عنه د جائز ج مكروه ب محرم أ

 معنى كلمة )عسيفا ( -23
 بائعا  د أجير  ج رئيسا  ب إمام  أ

 د الزاني والزانية إذا كانوا غير محصنين : ح -24
 الجلد والتغريب د الرجم  ج التغريب ب الجلد أ

 القدرة من شروط األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن لم يكن قادرا فال يجب عليه إال :  -25
 عدم اإلنكار  د اإلنكار بالقلب  ج اإلنكار باللسان  ب اإلنكار باليد  أ
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 خول الجنة بعد تقوى الله : من أهم  أسباب د -26
 قراءة القرآن د الصالة  ج حسن الخلق  ب الصيام أ

 من أنواع األمانة )األمانة العظمى ( وهي : -27

المحافظة على  أ
المحافظة على   المحافظة على العمل  جد الدين والتمسك به  ب األسرار

 العمل
 

 حد الزاني  والزانية إذا كانوا محصنين : -28
 الجلد والتغريب   د الرجم   ج ريب   التغ ب الجلد أ

 من كبائر الذنوب الواردة في حديث الرؤيا وكانت سببا للعذاب :  -29
 النفاق  د أكل الربا ج السرقة  ب الغيبة  أ

 . المخرج من الذل والهوان الذي أصاب المسلمين -31
 ترك اآلخرة د   الرجوع إلى الدين  ج  ترك الجهاد  ب االنشغال بالدنيا  أ

سالمية الشريعة اإل ( اآلية تدل على خاصية من خصائص  يريد الله بكم اليسر وال يريد بكم العسر قال تعالى ) -31
   وهي

 الكمال  د الشمول  ج االعتدال  ب السهولة  أ
 : من أهم أحكام وآداب السفر أن يتحرى المرء بسفره يوم  -32

  اإلربعاء  د   االثنين  ج    الجمعة  ب  الخميس  أ
 :في حديث )...... وما تقرب لي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه .....( داللة على  -33

لنوافل أفضل من ا أ
الفرائض أهم من  ب الفرائض

الحرص على أداء  د  ال فرق بينهما  ج النوافل
 النوافل

 يستحب تسمية المولود في اليوم : 
 العاشر  د السابع ج الثالث ب األول  أ

 :ة )القصعة (معنى كلم -34
  الغثاء د  الطعام  ج األناء الصغير ب  األناء الواسع  أ

 ما ُرؤي هو وال امرأته وال خادمه إال صياما   -35
 أبو ذر الغفاري   أبو أمامة الباهلي  جابر بن عبدالله   أبو هريرة  

 :من شروط الجهاد في سبيل الله :  -36

الحرص على إراقة  أ
 أن يكون بإذن ولي ب الدماء

الجهاد تحت راية  ج األمر
أن يكون الجهاد طلبا  د عمياء

 للمال
 األصل في األمر بالمعروف والنهي عن  المنكر أنه :   -37

   منهي عنه  د محرم ج  فرض كفاية  ب  مكروه أ
 :من الشروط المتعلقة بإنكار المنكر :  -38

اكتشاف المنكر بالظن  أ
المنكر اكتشاف  ج أن يكون المنكر ظاهرا ب واالحتمال

حصول المنكر في  د بالتجسس
 الماضي

  حكم تعلم  اللغة العربية  لفهم الكتاب والسنة :   -39
 جائز د مباح ج مستحب ب واجب أ

 مصادر الشريعة اإلسالمية : 
 االجتهاد  القرآن والسنة   السنة   القرآن  
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 الصالة في المسجد األقصى تعادل :   -41
  صالة  111 د صالة 511 ج ألف صالة ب مئة الف صالة أ

 كان شديد الحب للرسول صلى الله عليه وسلم قليل الصبر عنه  -41
 أبو هريرة  د ثوبان بن بجدد  ج جابر بن عبدالله  ب أبو أمامة الباهلي  أ

 كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ........... مرات  لتعقل عنه.  -42
 خمس د  أربعا  ج   ثالثا  ب  مرتين  أ

 االعتدال في أمور الدين والدنيا اعتقادا ومنهجا وسلوكا ومعاملة :    -43
 الشمول د الوسطية  ج العالمية ب الكمال  أ

 :يوبي على الصليبن في معركة أل صالح الدين اانتصر  -44
 الصواريذات   حطين   اليرموك   القادسية  

 حكم استقدام غير المسلمين واالتجار معهم واستئجارهم :  -45
 مكروه  منهي عنه   محرم   جائز 

 ة الموت ( والمقصود بكراهية الموت  سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوهن فقال : )حب الدنيا وكراهي -46
 كراهية القرآن د كراهية الصالة ج كراهية الجهاد ب كراهية اإلنفاق أ

 :في عهد الدولة  قصىألرض المسجد اأفي الجزء الخلفي من  الصخرةقبة  مسجد بنى  -47
  يوبيةأل ا   العثمانية   موية أل ا  العباسية  

 :القبلتين هو ولى أ -48
 قباءمسجد   قصى ألاالمسجد   النبوية المسجد   الحرام المسجد  

 عددي   ويكتفى بذكر اثنين فقط : 

 غاية علم مصطلح الحديث :   -1

1-        ...........................................2- ............................................ 

 أسباب ظهور الكذب على الرسول صلى الله عليه سلم :  -2

1-..........................................     2-.............................................................. 
 المصنفات في الحديث :  -3

1-................................................2- .......................................................... 
 مراتب التعديل:  -4

1-................................................2-.......................................................... 
 مراتب الجرح :  -5

.1-..............................................2- .................................................. 
 األسباب والعوامل التي تضاعف الحسنات :  -6

1-         ...........................................2- ............................................ 

 أسباب البكاء من خشية الله :  -7

1-  ...........................................      2- ............................................ 
 صور التعلق بالمساجد :  -8



6 

1-        ...........................................2- ............................................ 
 أسباب إجابة الدعاء:  -9

1-        ...........................................2- ............................................ 
 شروط العقيقة : -11

1-        ...........................................2- ............................................ 
 :راغب بالزناأساليب النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب ال-11
1-..................................        .........2- ............................................ 

 أقسام أولياء الله :  -12
1-        ...........................................2- ............................................ 

 فوائد النوافل :  -13
1- ...........................................       2- ............................................ 

 أسباب هوان وذل المسلمين :  -14
1-        ...........................................2- ............................................ 

 خصائص الشريعة اإلسالمية :  -15
.............................................................................................................. 

 أسباب الوسطية واالعتدال :  -16
1-        ...........................................2- ............................................ 

 أسباب الغلو :  -17
1-..................................        .........2- ............................................ 

 ثمرات االعتدال والوسطية :  -18
1-        ...........................................2- ............................................ 

 شروط األمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلقة باآلمر :  -19
1-        ...........................................2- ............................................ 

 شروط األمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلقة بالمنكر الذي يجب إنكاره :  -21
1-        ...........................................2- ............................................ 

 الحكمة من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
1-        ...........................................2- ............................................ 

 آداب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
1-      ...........................................  2- ............................................ 

 شروط الجهاد  وضوابطه:  -23
1-        ...........................................2- ............................................ 

 الحاالت التي يكون فيها الجهاد فرض عين : 
1-.....................................        ......2- ............................................ 
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 الحكمة من خلق الشيطان :  -25
1-        ...........................................2- ............................................ 

 مداخل الشيطان في إضالل اإلنسان :  -26
1-..........................        .................2- ............................................ 

 سبل الوقاية من الشيطان :  -27
 1-        ...........................................2- ............................................ 

 أسباب تحول الصغائر إلى كبائر :  -28
1-...............        ............................2- ............................................ 

 كيفية الوقاية والتخلص من المعاصي :   -29
1-        ...........................................2- ............................................ 

 شروط التوبة النصوح : -31
1-........................2-   ...................3- ...................................4- ................... 

 األمور الصارفة عن التوبة : -31

1-        ...........................................2- ............................................ 

 الحكمة من االبتالء: -32

1-        ...........................................2- ............................................ 
 أقسام الصبر:  -33
1-........................................2- .......................................3-........................... 

 أنواع الصبر: -34
1-........................................2- .......................................3-........................... 

 الوسائل المعينة على الصبر : -35
1-        ...........................................2- ............................................ 

 لشرعي : صفات الحجاب ا -36
1-........................................2- .......................................3-........................... 

 مفاسد ترك الحجاب :  -37
1-        ...........................................2- ............................................ 

 ألخالق على الفرد : آثار ا -38
1-        ...........................................2- ............................................ 

 آثار األخالق على المجتمع :  -39

1-        ...........................................2- ............................................ 
 من أنواع األمانة :  – 41
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1-........................2-  ...................3- ..........................4- ...................... 
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  -اختاري من العمود )أ( ما يناسبه من العمود )ب(:
 )  ب  (   )  أ   ( 
من أهم غايات الرسالة التي جاء بها الرسول  1

 قصلى الله عليه وسلم  إتمام مكارم اإلخال
  قال تعالى :) أ 

ً
ُه َمِعيَشة

َ
ِإنَّ ل

َ
ِري ف

ْ
ْعَرَض َعْن ِذك

َ
َوَمْن أ

ْعَمى
َ
ِقَياَمِة أ

ْ
ا َوَنْحُشُرُه َيْوَم ال  (َضْنك 

 قال تعالى : ) ب  شكر الله تعالى هو العمل الصالح  1
ً
َخْيِر ِفْتَنة

ْ
رِّ َوال ْينَ  َوَنْبُلوُكم ِبالشَّ

َ
ا ۖ  َوِإل

 (ُتْرَجُعونَ 
اع المحرمات حصول من مخاطر سم 2

  العيش الضنك ووحشة القلب وقسوته . 

َتُهْم  ت 
ْ
ل
َ
ِئْن َسأ

َ
ا َنُخوُض  قال تعالى : )َول نَّ

ُ
َما ك نَّ ِإنَّ

ُ
َيُقول

َ
ل

 
َ
ْنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن * َل

ُ
ِه َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه ك ِباللَّ

َ
َوَنْلَعُب ُقْل أ

َفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم 
َ
 (َتْعَتِذُروا َقْد ك

قد أمر الشارع بحفظ األمانة وأدائها وذم   3
 الخيانة وحذر منها . 

ُسُل ُكُلوا ث  َها الرُّ يُّ
َ
ا ِمنَ  )َيا أ َباِت َواْعَمُلوا َصاِلح  يِّ  (الطَّ

يجب أن يجتنب المسلم المزاح باألمور  4
 الشرعية ألن ذلك استهزاء بالدين

 مقال عليه الصالة والسالم :)إنما بعثت ألتمم مكار  ج 
 األخالق(

بر الوالدين من أفضل األعمال وأجل  5
 الطاعات 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ) إنما الصبر عند  ح 
 الصدمة األولى (

من خصائص الشريعة اإلسالمية إنها للناس   6
 كافة . 

اقال تعالى : ) خ   َوَسط 
ً
ة مَّ
ُ
ِلَك َجَعْلَناُكْم أ َٰ

َ
ذ
َ
  (ك

ة  أنها شريع من خصائص الشريعة اإلسالمية 7
 كاملة . 

ُه َيَراُكْم ُهَو َوَقِبيُلهُ قال تعالى : ) د   َتَرْوَنُه  ِمنْ  ِإنَّ
َ
 ( ْم َحْيُث َل

 ِإْكرَ ) :قال تعالى  ذ  الوسطية من خصائص األمة المحمدية  8
َ
يِن  ِفي اهَ َل َن  ۖ   الدِّ َبيَّ َقد تَّ

َغيِّ  ِمنَ  ْشُد الرُّ 
ْ
 (ال

ه بصورتالشيطان مخلوق من النار وال ُيرى  9
 الحقيقة 

ِمْينَ قال تعالى : ) ر 
َ
ْلَعال

ِّ
 ل
ً
 َرْح َمة

َّ
 (َوَمآ َاْرَسْلَناَك ِاَل

  قال تعالى :) ز  األخالق الحسنة من اإليمان  11
 
ِصيَبة َصاَبْتُهم مُّ

َ
ِذيَن ِإَذا أ

َّ
هِ  ال ا ِللَّ وا ِإنَّ

ُ
ا َقال  َوِإنَّ

ْيِه َراِجُعونَ 
َ
 (ِإل

11 
 دنياعقوبة عقوق الوالدين معجلة في ال

قال عليه الصالة والسالم : ) ثالث دعوات مستجابات  س 
ال شك فيهن : دعوة المظلوم ودعوة الوالد ودعوة 

 المسافر(
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من أهم حقوق المستخدمين إعطاؤهم   12
 أجرتهم كاملة حسبما االتفاق عليه

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ) السفر قطعة من  ش 
ونومه فإذا قضى العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه 

 نهمته فليعجل إلى أهله (
وُهنَّ قال تعالى : ) ش  محبة الله تعالى للتائبين  13

ُ
ل
َ
اْسأ

َ
ا ف ُتُموُهنَّ َمَتاع 

ْ
ل
َ
اِء َورَ  ِمن َوِإَذا َسأ

ِهنَّ  ۖ   ِحَجاب   ْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوُقُلوب  ِ
َ
ِلُكْم أ َٰ   ( َذ

وصف القرآن الكريم بيت المقدس  14
 ومسجده بالبركة 

ال إال تشد الرحال  ) :النبي صلى الله عليه وسلم قال  ص 
ومسجد الرسول  ,لمسجد الحرام ا :لى ثالثة مساجد إ

 (قصى ألصلى الله عليه وسلم ومسجد ا
النبي صلى الله عليه وسلم ال يعلم الغيب  15

 لكن الله تعالى يطلعه على ما يشاء 
 قال تعالى :)  ض 

ً
ِحَشة َٰ 

َ
ۥ َكاَن ف ُه َنىَٰٰٓ   ِإنَّ  َتْقَرُبوْا ٱلزِّ

َ
آَء َوَس  َوَل

 
ً
 (َسِبيل

وضع الدنيا في موضعها الصحيح ال يعني  16
 اجتنابها بالكلية 

اد لم في الجهاستأذن رجل النبي صلى الله عليه وس ط 
فقال عليه الصالة والسالم )أحي والداك ؟( قال : نعم 

 , قال : )ففيهما فجاهد(. 
وا قال تعالى : ) ظ  الله تعالى يبتلي عبده بالخير وضده  17 ْن ُتَؤدُّ

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
َه َيأ ِإنَّ اللَّ

َماَناِت 
َ
ى األ

َ
ْهِلَها ِإل

َ
 ( أ

من أهم فضائل الحجاب أنه طهارة لقلوب  18
 ؤمنين والمؤمنات . الم

اِبينَ قال تعالى : ) ع  وَّ َه ُيِحبُّ التَّ ِري ِإنَّ اللَّ ُمَتَطهِّ
ْ
 (نَ َوُيِحبُّ ال

من أهم آداب الصبر أن يكون في أول  19
 حدوث المصيبة . 

واقال تعالى : ) غ 
ُ
 ُتْشرِك

َ
َه َوَل ا    َواْعُبُدوا اللَّ ِبِه َشْيئ 

ا( َواِلَدْيِن ِإْحَسان 
ْ
 َوِبال

نا كبيرة من كبائر الذنوب  وجريمة من الز  21
 الجرائم . 

ال َعاِلُم قال تعالى : )  ف 
َ
َغْيِب ف

ْ
ا ُيْظِهُر َعَلى ال َحد 

َ
ِإال  َغْيِبِه أ

 (َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسول  
اَر اآلِخَرَة  َواْبَتِغ ِفيَماقال تعالى : ) ق  مشروعية دعاء الله بأسمائه وصفاته .  21 ُه الدَّ  َتْنَس َوال آَتاَك اللَّ

ْنَيا  (َنِصيَبَك ِمَن الدُّ
من خصائص الشريعة اإلسالمية أنها ميسرة  22

 وسهلة وترفع الحرج
ْسَرىَٰ قال تعالى : ) ك 

َ
ِذي أ

َّ
َن  ُسْبَحاَن ال  مِّ

ً
ْيل

َ
ِبَعْبِدِه ل

ِذي َباَرْكَنا 
َّ
ْقَصى ال

َ ْ
َمْسِجِد األ

ْ
ى ال

َ
َحَراِم ِإل

ْ
َمْسِجِد ال

ْ
ال

هُ 
َ
 ( َحْول

حد المساجد الثالثة أقصى هو ألالمسجد ا 23
تصت بمشروعية السفر وشد التي اُخ 
  .ليها بقصد العبادة إالرحال 

ُكْم ِديَنُكْم تعالى : )قال  ل 
َ
ْكَمْلُت ل

َ
َيْوَم أ

ْ
ْتَمْمُت َعَلْيُكْم  ال

َ
َوأ

ا َم ِدين 
َ
ْسل ِ

ْ
ُكُم اإل

َ
 (ِنْعَمِتي َوَرِضيُت ل

من مظاهر الوسطية فب اإلسالم عدم  24
 اإلكراه على الدخول في الدين . 

هَ قال تعالى : ) م  اِبِرينَ  َمعَ  َواْصِبُروا ِإنَّ اللَّ  (الصَّ

ن الوالدين للجهاد في سبيل يجب استئذا 25
 الله 

ُحْسَنى ن 
ْ
ْسَماُء ال

َ ْ
ِه األ ِذيَن ُيْلِحُدوَن  َوِللَّ

َّ
اْدُعوُه ِبَها َوَذُروا ال

َ
ف

ْسَماِئِه َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ 
َ
 ِفي أ

ُيْسَر وَ  قال تعالى :) ه  من فضائل الصبر محبة الله للصابرين  26
ْ
ُه ِبُكُم ال  ُيِريُد ِبُكُم ُيِريُد اللَّ

َ
َل

ُعْسَر 
ْ
 ( ال

قال الرسول صلى الله عليه وسلم :) اإليمان بضع  و  من آداب الصبر االسترجاع عند المصيبة .  27
 والحياء شعبة من اإليمان(وسبعون شعبة 

من األمور التي تميز السفر أن الله يكتب له  28
ثواب األعمال الصالحة التي تفوته بسبب 

 السفر 

صلى الله عليه وسلم : ) ما من ذنب أجدر قال الرسول  ي 
أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما 

 يدخر له في اآلخرة مثل البغي وقطيعة الرحم (
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قال الرسول صلى الله عليه وسلم ) أعطوا األجير أجره  ء  المسافر مستجاب الدعوة  29
 قبل أن يجف عرقه(

أهله  إلى ينبغي للمسافر التعجيل بالرجوع 31
 متى انقضت حاجته 

قال عليه الصالة والسالم : ) إذا مرض العبد أو سافر   ال 
 كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا (

 -: أكملي الجدول التالي  حسب ما هو مطلوب 

 الحكمة من تحريم القذف بالزنا أو اللواط  -1
:  

  :معنى التغريب هو  -2

السبب في أن الصدقة في الخفاء أحب  -3
  : إلى الله منها في العالنية 

السبيل الشرعي إلى تجنب اإلفالس يوم  -4
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  من صور حرب الله تعالى على أعدائه -7
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  حكم التوبة :  -11
   يلزم العبد بعد التوبة أن :  -12
  موقف المسلم من االبتالء:  -13
  تكون مجاهدة النفس ب  -14
   تكون مجاهدة الشيطان ب -15
  تكون مجاهدة الفساق ب   -16
  تكون مجاهدة الكفار ب -17
يكون القتال جهاد في سبيل الله إذا   -18

   كان 

  التعلق بالمساجدمن صور  -19
   حكم الحجاب :  -21
  ما يجتنب في المزاح -21
  زاح مايراعى عند الم -22
صفات النبي صلى الله عليه وسلم من  -23

  الخلقية . 

صفة لباس الرسول صلى الله عليه  -24
   وسلم 

صفة مشي الرسول صلى الله عليه  -25
   وسلم 
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صفة عيش الرسول صلى الله عليه  -26
   وسلم 

ى الله عليه صفة كالم  الرسول صل -27
   وسلم 

  الوالدين  حقوقمن  -28
  من صور عقوق الوالدين -29
صفة ضحك الرسول صلى الله عليه  -31

   وسلم 

صفة تواضع الرسول صلى الله عليه  -31
   وسلم 

 معاملة   الرسول صلى الله عليه وسلم  -32
  ألهله. 

 معاملة   الرسول صلى الله عليه وسلم  -33
  للخدم. 

  من آثار الذنوب على الفرد -34
  من األمور الصارفة عن التوبة -35
  األرحام هم :  -36
ينبغي لمن أراد استقدام عامل أو خادم  -37

  أن يختاره مسلما والسبب في ذلك : 

  من أمثلة السفر المحمود :  -38
  من أمثلة السفر المباح :  -39
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  الجانب اإليماني

من مجاالت الحضارة اإلسالمية من  -51
  الجانب المادي 

من مجاالت الحضارة اإلسالمية من  -52
  الجانب الذي يخدم المجتمع اإلنساني 

سمى المسجد األقصى بهذا االسم  -53
  بسبب: 

  المسجد األقصى هو :  أول من بنى -54
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 :   الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي 

 الحديث النبوي  الحديث القدسي  القرآن 

    اللفظ

     المعنى

    التعبد بالتالوة

    األعجاز 

     كم مسه وقراءته للمحدثح

    

 :   الفرق بين المتواتر واآلحاد  

  اآلحاد  المتواتر  

   التعريف 

   أقسامهما 

 :   الفرق بين المنقطع والمقطوع 

  المقطوع  المنقطع  

   المعنى 

   من أقسام الحديث

 

 

 وفقك الله وسدد على درب الخير خطاك
 سئلة أل اداد عإ
 ة صالح الحربي حوري معلمتك: 

 


