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 1أسئلة مادة الحديث 
 

 أكملي الفراغات :# 
 
 أضيف الى النبي صلى هللا عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقيه او خـُلقيه يعد تعريف ل ما -١

 .....................السنه

 ............. القران الكريم للتشريع بعد............ الثاني.السنه هي المصدر  -٢

هدم الدين وافساده .الدافع الرئيسي الذي جعل طائفه من الناس تنكر حجية سنة النبي صلى هللا عليه وسلم وتطعن فيها هو  -٣
 .....................من الداخل

 ................تيسير الفهم عليهم -٢.....تقريب المعلومة للمتعلمين..١لضرب االمثال فوائد كثيره منها  -٤

 ..............تصدر...-٢..........انتشار الجهل والبدع..-١منها  ةفقد العلم الشرعي له آثار سيئ -٥

 ..............من اسباب االنصراف عن تعلم العلم الشرعي  -٦

 ..........هم  ةالعاملون بالدين في زمن الغرب-٧

 ..........-٢.........-١تتحقق النشأة في طاعة هللا بأمرين  -٨

 ........من صور التعلق بالمساجد  -٩

 ........ ةالذين يظلهم هللا في ظله يوم القيام ةمن السبع -١١

 ........هو  ةالحقيقي ةولي هللا تعالى الوالي -١١

 ......عالمة صدق محبة هللا تعالى  -١٢

 .......٢.............-١تتلخص غاية الدعوة إلى هللا تعالى في هدفين أساسين هما  -١٣

 ...........للداعي إلى هللا تعالى أخالق ينبغي له االلتزام ،من أهمها  -١٤

 .........استقامة القلب على : اصل االستقامه  -١٥

 .........وعفة........ من مجاالت العفه ، عفة  -١٦

 .......من انواع الصدق ، الصدق في  -١٧

 .......والصدق في 

 .............من فضائل الصدق  -١٨

 .........اعظم الكذب واشده خطرا الكذب على  -١٩

 . إذا قام به من يكفي سقط اإلثن عن الباقين .......... األصل في االمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه  -٢١

 .......... و.........مما يعين على حفظ الوقت أمور منها  -٢١
 ................................-٢........................ -١من أنواع الغش المحرم   -٢٢

 ......................................والنصح .................ظلم الوالدين يكون بترك -٢٣

 .........................-٢.......................-١تدخين من أسباب الوقوع في ال-٢٤

 ..................................-٢................................-١من آفات اللسان  -٢٥

 ................................-٢......................-١أمراض القلب نوعان   -٢٦

 ..........................-٢.................................-١ن تنقسم الذنوب الى قسمي -٢٧

 ..........................-٢................................-١للتوبة فضائل كثيرة منها  -٢٨

 .................و..................باب التوبة مفتوح في كل وقت إال في وقتين هما  -٢٩

 .......................................-٢.........................-١العولمة   من آهداف-٣١

 ...................................-٢.....................-١الحكمة من خلق الشيطان  -٣١

 .....................................-٢......................-١من وسائل االستشراق  -٣٢
 
 
 



 

 

 
 :اختاري اإلجابة الصحيحة# 
 
 (الترمذي  -البخاري  -مسلم ) آول كتاب صنف في الحديث الصحيح -١

 (ابن ماجة  -الترمذي  -آبي داود) مؤلف كتاب المجتبى   -٢

 (المديني -النووي  -ابن حجر ) من أشهر شروحات صحيح مسلم  -٣

 ( ٤١٦٢ - ٣١٦١ - ٢١٦٢)عدد أحاديث صحيح البخاري  -٤

 من غير الفريضة ( آربع ركعات  -ثالث ركعات  -ركعتين ) عدد ركعات االستخارة -٥

 (الباقيات  -الصالحات  -المهلكات ) الموبقات هي  -٦

 (ظلم اإلنسان لغيره  -الشرك باهلل  -ظلم اإلنسان النفس )الظلم العظيم هو  -٧

 (قلب سليم  -قلب ميت  -قلب مريض ) القلب الذي اليعرف ربه وال يعبده  -٨
 :شبه النبي صلى هللا عليه وسلم المنتفعون بالعلم المبلغون له باألرض  -٩

 (النقيه  ،   األجادب   ، القيعان   )

 :هي كل أمر تردد حكمه بين الحالل والحرام -١١

 (البدعه  ،  الشبهه   ، السنه    (

 :حكم من عادى أولياء هللا بأي نوع من المعاداة  -١٢

 (جائز     ،   مكروه     ، كبيره من كبائر الذنوب )

 المقصود بالغدو هو( سددوا وقاربوا واغدو ا وروحوا : )قال صلى هللا عليه وسلم  -١٣

 (السير اول النهار   ،   السير بعد الزوال   ،  سير الليل  )

 :تجب الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم  -١٤

 (يوم الجمعه وليلتها  ، بعد األذان  ، في الصالة في الصباح والمساء  ،  )

 :يبحث كتاب زاد المعاد في  - ١٥

 (مسائل اليوم االخر  ، أحكام المعامالت  ،  هدي النبي صلى هللا عليه وسلم ، التفسير )

 :التطلع إلى رحمة هللا وفضله مع القيام بالصالحات واجتناب السيئات هو  -١٦

 (محمود ، اغترار واملرجاء مذموم  ،  رجاء )

 :من المواضع التي يباح فيها الكذب  -١٧

 (ضحاك الناس ، الكذب في الحرب إلالكذب مع األصدقاء  ، الكذب )

 :هو ماله غرض صحيح مقرون بنية صالحه منضبط بالقواعد الشرعيه  -١٨

 (مزاح محمود  ، مزاح مذموم  ،  مزاح مباح )
 :أُلف في  مسند اإليمان أحمد من أشهر ما-١٩

 (إفراد الحديث بالتصنيف-تأليف السنه على هيئة كتب مصنفة-تدوين الحديث في أواخر عهد التابعين)

 :أبوعبدهللا محمد بن اسماعيل بن إبراهيم الجعفي صاحب كتاب-٢١

 (سنن النسائي-صحيح مسلم-صحيح البخاري)

 :شبه النبي المنتفعون بالعلم ب-٢١

 (األرض القيعان- األرض األجادب-األرض النقيه)

 (:وغدوا-وقاربوا-سددوا)معنى الغدوة في قول الرسول -٢٢

 (سير اول الليل-السير بعد الزوال-أول النهار السير)

 :القصدواإلعتدال هو-٢٣

 (.فعل المحرمات-التقصير في الواجبات-وترك البدعة اتباع السنة)

 :غسل الكفين من -٢٤

 (.الوضوءمستحبات -واجبات الوضوء-سنن الوضوء)
 



 

 

 :الصلوات الثقيلة على المنافقين-٢٥

 (.والفجر العشاء -الفجر-العشاء)

 :من الحاالت التي شرع بها اإلستخاره-٢٦

 (-حفظه لكتاب هللا-الحج فتردد في إختيار الحملة المناسبة أراد-أراد صيام ايام البيض)

 : الغش في بيع الجوال وعدم ذكر عيبه من انواع الغش -٢٧

 (السكوت عنه-الفعلي -القولي )

 :من أشد انواع الظلم-٢٨

 (.ارتكاب المعاصي-ظلم الوالدين-الشرك باهلل )

 تجب الصالة على النبي -٢٩

 (في الصالة-يوم الجمعة-في الليل والنهار )

 :انواع الصدق الصدق في البيع والشراء من-٣١

 (.في الحال-في الوعد-في القول )
 

 :لما يأتي يعلل# 
 
 العلم الشرعي وأهمية تعلمه ؟فضل  -١

 مشروعية االكثار من النوافل والمداومه على فعلها بجميع انواعها ؟ -٢

 التقرب إلى هللا تعالى بالفرائض مقدم على التقرب بالنوافل ؟  -٣

 يجب تجنب المزاح في االمور الشرعيه ؟ -٤
 .بالزنا ( السمع  -العين )  سمى الرسول صلى هللا عليه وسلم معاصي  -٥

 الغش من كبائر الذنوب -٦

 الينبغي للمسلم أن يتمنى الموت  -٧

 .القذف بالزنا أو اللواط من المحرمات الكبيرة التي حذر منها الشرع  -٨

 .المرء محتاج إلى التوبة دائما  -٩
 .وجود طائفة من الناس تنكر حجية سنة النبي صلى هللا عليه وسلم وتطعن فيه  – ١١
 .سالم غريبا وسيعود غريبا بدأ اإل -١١
 .إبتالء هللا لعباده المؤمنين  -١٢
 .ثقل صالتي الفجروالعشاء على المنافقين  -١٣
 .ذم الرسول صلى هللا عليه وسلم الِمراء  -١٤
 .الحلم من أشرف األخالق  -١٥
 .إعالن هللا الحرب على آكل الربا  -١٦
 .بالزناتسمية معاصي النظر والسماع والبطش ونحوها -١٧

 .ُصنف الغش من كبائر الذنوب-١٨

 اليجوز تمني الموت-١٩

 .تعتبر عفة موسى عليه السالم من أعظم أمثلة العفه-٢١

 .األخالق إحدى الركائز األساسية في الحياة-٢١

 .أعظم الكذب القول على هللا -٢٢

 .اليجوز المزاح في األمور الشرعيه-٢٣

 .اقوى من كل رابطة وأوثق من أي عالقة األخوه اإلمانية-٢٤

 .من أداب اختيار الصاحب أن يكون تقيا  -٢٥

 .وجوب طاعة ولي األمر-٢٦

 .أمر هللا بالصلة ونهى قطعها-٢٧



 

 

 .بطالن قول االيمان هاهنا ويشير الى قلبه ويفرق ويفصل بين العمل وصالح القلب-٢٨

 .المحاسبة لها صلة وثيقه بالتوبه-٢٩

 للشيطخلق هللا -٣١
 

 # عددي لما يأتي:
 الذين يظلهم هللا في ظله يوم القيامه ؟ ةالسبع -١

 من صور التعلق بالمساجد؟ -٢

 االسباب المعينه على الخشوع والبكاء من خشية هللا؟ -٣

 حقوق هللا على عباده؟ -٦

 حقوق النبي صلى هللا عليه وسلم؟ -٧

 .ثمرات لالستقامه  -٨

 ثمرات العفه ؟ -٩

 الصدق على الفرد ؟آثار  -١١

 االمور التي تراعى عند المزاح ؟ -١١

 االمور التي تجتنب عند المزاح؟  -١٢

 ألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟االفوائد المترتبه على  -١٣

 فوائد تنظيم الوقت؟ -١٤
 ؟المفاسد المترتبة على الغش   -١٥

 ؟.صور الصدقة الجارية  -١٦

 ؟.عنها العبد يوم القيامة  األسئلة التي يسآل -١٧

 ؟.أحكام االبتعاث وآدابه  -١٨

 ؟.عالمات ،أسباب حياة القلب  -١٩

 ؟شروط التوبة -٢١

 ؟عددي خصائص الحضارة االسالمية -٢١
 
 :اسئلة مقالية#
 لضرب االمثال فوائد كثيره اذكري اثنين منها ؟-١
 ؟٣اذكريها: السنه النبويه تأتي مع القران الكريم على ثالثة انواع  -٢
 ؟لفقد العلم الشرعي آثار سيئه اذكري اثنين منه -٣
         ؟  تنقسم االحكام بالنظر الى دخول االشتباه وعدمه الى ثالثة اقسام فما هي -٤
 ؟قارني بين مواقف الناس من المشتبهات من حيث السالمة والفضل -٥
 من الولي ؟ ومالطريق الصحيح الى والية هللا تعالى ؟  -٦

 الدلجه ؟ -الرواح  -الغدو : مالعبادات المشروعه في اوقات  -٧

 قارني بين الرجاء المحمود والرجاء المذموم؟ -٨

 ؟.مثلي لمزاح النبي صلى هللا عليه وسلم  -٩

 اذكري مثاال على السنه الحسنه ومثال آخر على السنه السيئه؟ -١١
 :بالمنكر نفسه من شروط األمر بالمعروف والنهي عن المنكر اآلتيه  ميزي الشروط المتعلقه-١١

 ؟معرفة كون الفعل منكرا -١

 ؟تحقق كون الفعل منكرا -٢

 ؟كون المنكر موجودا في الحال  -٣

 ؟.كون الناهي قادرا على االنكار -٤
 



 

 

 
 (2( الى العمود) 1# زاوجي بين العمود )

  
 الرواة

 ٢العامود    ١العامود     
 ابوموسى االشعري  دعا هللا ان يرزقه علما الينسى ١
 ابو هريرة    كان من أجمل الناس ٢
 النعمان بن بشير                                 كان حسن  الصوت بالقران ٣
 نضلة بن عبيد األسلمي  هو وابوه صحابيان ٤
شهد مع علي رضي هللا عنه معركة النهروان مع  ٥

 الخوارج
 جرير بن عبدهللا 

 مالك بن الحويرث  لقب بذي النورين ٦
 عثمان بن عفان  كان حريصاً على تعليم الناس الصالة عملياً  ٧
 عبد هللا بن عمر    ٨
٩    

 


