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 التي تمثل البديل الصحيح فيما يلي  :اختاري اإلجابة ( 03الى )( 1في الفقرات من )  /1س    

1 
 : متعددة منها طاعة الحاكم ىيجابيات المترتبة علاإل

1-

 

اجتماع الحكام وفرقة  )أ (
                    الشعوب

الكلمة وحصول  اجتماع )ب(
  األمن

فرقة الشعوب واجتماع  )جـ(
   الحكام

حصول األمن وضياع  )د(
   الحقوق

0 
 : ووات واألرض وخلق اإلنسان طريق إلى التفكر يعد خلق السم

 ح االعج ب ب لعمل الص ل )د( اللأمل في صنع العبد  )جـ(  لع ل  هللااللدبر في عظمة )ب(  لع ل  هللاالبعد عن خشية  )أ(

4 
 يعد الرياء من :   
 الغير محبطصغائر الذنوب )جـ(  الشرك األصغر المحبط للعمل )ب(   المعاصي التي ال تؤثر على العمل )أ(

 عمللل
   ال يؤثر على إيمان العبد )د(

5 
 : هي(  من اطاعني فقد أطاع هللا)  قول الرسولمن المستنبطة الفائدة 

 البالدحفظ  )د( المسؤوليةهمية أ(اللأكيد عل  )جـ وجوب ط عة الرسول(  )ب اسلحب ب ط عة الرسول )أ(

6 
 يضعف اإليمان , ومن الصور المنافية له: عدم الرضا بالقضاء والقدر مما

 اللحسر عند المصيبة )د( إل  هللا ليفرج همه اللجوء )جـ( لالنلح رالسعي  )ب( لمني زوال النعمة )أ(

7 
 :من النشاطات التي قد يحدث فيها إضاعة للوقت إذا استخدم في  استخدام الحاسب اآللي

 حفظ القرآن)د( سم ع المح ضرات )جـ( التصفح المفرط )ب(                  الثقافة والدراسة .)أ(

8  
 ب أن :ئمن حكمة هللا فيما يصيب المؤمن من المصاتعد 

 يكفر عن المسلم والك فر )د( يرفع درجله وال يكفر عنه )جـ( د يرى مدى جزع العب )ب( يكفر سيئ له ويرفع درجله )أ(

9 
 موقف المؤمن عند المصيبة :

 الندب والني حة )د( الصبر واالحلس ب )جـ( اللأمل واللفكر  )ب(  والسخطالجزع  )أ(

13 
 :عديدة منها ثمرات الرضا بقضاء هللا وقدره 

فوات األجر ولكفير  )د( حصول األجر والثواب  )جـ( ض القلب  حصول الطمأنينة ومر)ب( زي دة السيئ ت  )أ(
 الذنوب 

11 
 :  سبب من أسباب(  إن في خلق السموات و االرضجاء في الحديث :) 

 )د( لفريج الهم  بر الوالدين)جـ(  وجوب الزك ة)ب(  زي دة اإليم ن)أ( 

  
 
 
 

 المملكة العربية السعودية

 اللعليموزارة 

 ح فظة جدةمباإلدارة الع مة 

  مدرسة البي ن النموذجية

 لعليم ع م

 الفصل الدراسي األول 

 هـ1441 الدراسي عاملل

 مي كتبي لمعلمةا

 المتوسطة مرحلةال

 م0           صفال

 األولى + الثانية الوحدة

 األولى الفترة                            الحديث   بنك األسئلة لمادة
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12 
 التفكر من العبادات القلبية التي تدل على :

نغم س في االغفلله و )د( لدبر أمور الدني  )جـ( نشغ ل القلب لغير هللاا )ب( يقظة القلب ولعظيمه لخ لقه )أ(
 الملذات

10 
 إليه من مسؤولية فإن هللا : ل  إذا فرط المسلم في ما ُوك

 يحبه ويكرمه   )د( يرفع درجله )جـ( يج زيه ويع قبه )ب( لن يح سبه )أ(

14 
 ن لـ :تكو ةالطاعة المقيد

صل  هللا عليه هللا لع ل  ورسوله  )أ(

 وسلم
 الح كم وولي األمر )د( هللا لع ل  والزوج )جـ(     صل  هللا عليه وسلم لرسولا )ب(

15 
 يعد الرياء من الشرك كونه :

يرجو  األجر واليرغب في  )أ(
 مديح الن س

عب دة هللا ونظر  هيشرك في )ب(
 الن س إليه

يعمل العب دة لنيل  )د( جر والثوابيرغب في األ )جـ(
 الحسن ت

16 
 عندها ......( دليل حرص  ابن عباس على  : صلى هللا عليه وسلم جاء في الحديث  ) بت في بيت ميمونة ليلة والنبي 

 لعلم العلم  )د( وسلم صل  هللا عليهالمبيت في بيت النبي )جـ( صل  هللا عليه وسلم النبياألكل مع  )ب(  سرار بيت النبوةأمعرفة  )أ(

17 
 هي :صلى هللا عليه وسلم أم المؤمنين ميمونة زوج النبي 

 رضي هللا عنهم  بن عب س ا)د( أم  رضي هللا عنهم بن عب س ا)جـ(عمة  رضي هللا عنهم  بن عب س ا)ب(خ لة  رضي هللا عنهم  بن عب س ا)أ(أخت 

18 
 شرع هللا وتحقيق العدل في المجتمع مسؤولية : قامةإمن أعظم المسؤوليات التي يتم فيها تعد 

 الخ دم في بيت سيده)د( الرجل في بيله )جـ( المرأة في بيت زوجه )ب( الح كم مع رعيله)أ(

19 
 : منها سلبيات عد م الرضا بالقدر

 ص ف ب لشحاالل )د( المع صي  ارلك ب)جـ( لمني الموت)ب( اللخلق ب لصبر )أ(

23 
 دات القلبية التي تدل على :التفكر من العبا

 حب الطبيعة  )د( يقظة القلب ولعلقه بخ لقه )جـ( الرض  ب لقض ء والقدر )ب( لغير هللاالقلب  انشغ ل )أ(

21 
 ذا كان خالصا:إ مقبوال   ا  يكون العمل صالح

 إلعج به بنفسه )د( لمص لحه الشخصية )جـ( ألجل الن س )ب( ( لوجه هللا)أ

22 
 دات النية :تعد من مفس

 خالصالرغبة في اإل )د( هم ل رأي الن س                                        إ )جـ( العمل لنيل رضوان هللا )ب( العمل من أجل مدح الن س                         )أ(
 

20 
   :حال المؤمن في الدنيا مثل  

الغريب الذي اليأنس  )أ( 
 ه واليسلقر حل  يصل منزل

الغريب الذي يفرح ويأنس  )ب(
 في الدني 

الغريب الذي ال يأنس  )جـ(
 حل  لواسلقر في منزله 

الغريب الذي اليريد  )د(
 منزله

24 
 : العالقة بين تمني الموت وعدم الرضا هو دليل على

 عدم اإليم ن ب ليوم اآلخر   )أ(

 

 

 

 

 

 

 الرض  ب لقدر  )د( لقدر عدم الرض  ب  )جـ( الرض  ولمني الموت  )ب(

25 
 ( دليل على أن :  أمسك عنه بذنبهجاء في الحديث : ) 

عدم العقوبة في الدني  )د( ال لعد مكفرات  لمص ئبا )جـ( فقط هي للمؤمن ئبالمص )ب( ذنوب الك فر  لزيدالمص ئب  )أ(
  سبب لغضب هللا 
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مع الراوي المناسب له في العمود ول العمود األ المناقب في مام أ زاوجي(  4 لى )إ( 1في الفقرات من ) /2س

 في اآلتي : الثاني

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

26 
 نهما:أمن أوجه الشبه بين الغريب والمسافر تعد 

المس فر يرحل والغريب  )أ(
 مقيم

المس فر يأنس بسفره  )ب(
 والغريب ال يأنس 

هبة االسلعداد أعل   )جـ(
 للرحيل

المس فر يحب السفر  )د(
 والغريب يحب وطنه 

27 
 الباب ( دليل على: يألُوليل والنهار آليات لقال تعالى : ) إن في خلق السماوات واألرض واختالف ال

يدل عل  يقظة  اللفكر ال )جـ( اللفكر من العب دات القلبية  )ب( خالص في األعم لإلا  )أ(
 القلب

  ب لقض ءالرض   )د(

28 
 باستغالل :مما يدل على أهمية استغالل أوقات الفراغ 

 الموت قبل المرض )د(  الصحة قبل المرض )جـ( والموت قبل الحي ة  )ب( المرض قبل الصحة  )أ(

29 
 المقصود من قول : ) ثم قام فتوضأ واستن ( : 

مشروعية الوضوء لكل  )أ(
 صالة

سب غ الوضوء عل  إ)ب(
 المك ره

اسلحب ب صالة السنة  )جـ(
 الرالبة

اسلحب ب السواك قبل  )د(
 الصالة 

03 
 لية :ودليل على أهمية مسؤ )كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته( : قال النبي صلى هللا عليه وسلم

 الح كم )د( األم  )جـ( األب )ب( أفراد المجلمع ك فة )أ(

 الرواة المناقب
 رضي هللا عنه عبدهللا بن عمر لحرم ت هللا شد الن س لعظيم   ( دع  له النبي ب لحكمة مرلين من أ1) 

 رضي هللا عنه أنس بن م لك ( كنيله أبو حمزة   ك ن أحسن الن س صالة في السفر والحضر2) 

 رضي هللا عنه أبوهريرة ذا أعجبه شيء لصدق بهإه وهو صغير ك ن كثير االنف ق في سبيل هللا أبيسلم قديم  مع أ  (3) 

 رضي هللا عنه عبدهللا بن عب س أسلم في السنة الس بعة دع  له النبي بقوة الحفظ.( 4) 
 رضي هللا عنه أبوسعيد الخدري 

 4ن م 0
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 : جيبي عما يأتي/ أ0س

 :أكملي ما يلي/ 1          

 م يقول:عن عبدهللا ابن عمر رضي هللا عنهما قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسل_أ                

 ) كلكم راِع وكلكم ..................................................................(                                 

 في كن:)  فقال,  بمنكبي  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أخذ:    قال  عنهما عنه هللا رضي عمر بن هللا عبد _عنب
  (..........   .................................................................... أو غريب كأنك الدنيا

 .؟ مل  يكون العمل الص لح مقبوال  / 2
........................................................................................................................................ 

 ؟ ةخالص في تعلمك في المدرساإل ينكيف تحقق/ 3 
......................................................................................................................... 

 .وجدي العالقة بين عبودية اللفكر وعبودية الجوارح أ/ 4
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 .حة اللفكر ومن يؤديه  عل  سبيل الع دة فرقي بين من يؤدي العب دة نلي/ 5

................................................................................................................................ 
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 . ( ينبغي قوله لى ماإأرشديها .)  فق لت ليلني أموت وينلهي أمريزميللك اشلد الكرب عليه/ 6

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

................................................................................................................................ 
 .سب ب اللي لعين عل  الرض  ب لقدر ألا حددي/ 7

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

 . المص ئببيني موقف المؤمن عند نزول / 8

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

  / عللي لما يأتي :9     .
 

 .اللسان من أعظم الجوارح خطرا              
............................................................................................................................................ 

 :عدلي الجمل اآلتية لتكون صحيحة /01

 / اإلخالص في العمل ضده االستعجال في األداء.0

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

 والمشرب والسكن ألهل بيته./ تقتصر مسؤولية الرجل في بيته على توفير المأكل 2
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 4من  4



 (7 1430100-01)  04/ م/ م  من 

 

 

 
 

 

         
   

 

 

  



 : التي تمثل البديل الصحيح فيما يلياختاري اإلجابة ( 03) إلى( 1في الفقرات من ) (1س          

  : جلوسك مع الفقراء وإحسانك إلى الناس دليل على اتصافك بـ 1
  ألخذ باأليسراد( )    الجانبلين  )جـ(  الفجر والبغي )ب(      الذلة والمهانة  أ()

  تعد من ثمرات الصدقة :  2
 تزيد القلق  د() غضب الرب تطفئ   )جـ(            نقص المال  )ب( اإلنفاق في سبيل هللا(   أ)

 :الذلة والمهانة  هي    0
 اليسر واللين  )د(  التواضع  (جـ)  مخالطة الفقراء   )ب( عدم قبول الحق   )أ(

4 
 :وسلم يحب التيسير وعدم التشدد إال إذا هكان النبي صلى هللا علي

كانت مصلحة لنفسه دون  (جـ) انتهكت محارم هللا )ب( كان في أمور الطاعات )أ(
  أمته

 كان األمر يخص الكفار )د(

 المقصود بـ صدر النهار   5
 ساعاته   )د(  وسطه  )جـ(         آخره  )ب(                       أوله )أ(

 :السلبيات المترتبة على ترك االنتصار لحرمات هللا إذا انتهكت منها  6
 إقامة العدل )د( علية الصالة والسالمتباع سنة ا  )جـ( الوقوع في اإلثم )ب( عدم البركة )أ(

7 
 :التعاون لتحقيقدين اإلسالم يدعو إلى التكافل و

 الفرقة والقوة   ()د  الخسارة والربح   )جـ(   مبدأ األخوة  )ب( وعدم التيسيرالتشدد   ()أ

  يحتاج إلى. هالعمل الصالح واالستمرار في ىاالستقامة عل  8
    تقديم محبة الناس )د(           طلب رضا الناس    )جـ(          مجاهدة النفس والشيطان )ب(          تلبية رغبات النفس   )أ(

 :منها متعددة أمثلة األخذ باأليسر   9
 الصيام في السفر  )د(                                 التشدد في الدين  جـ() للنفس ( االنتقامب)  لربح القليل   الرضا با )ا(

 13 
 يكون التواضع بـ . 

حب الناس ومعاملتهم  )جـ( )ب( الشعور بالفضل على الناس        رد الحق وعدم قبوله .  )أ(
 برفق

 العلو في التعامل   )د(

11 
 االستغناء عما في أيدي الناس يكون بـ . 
  الحاللالكسب )د(   طلب المعونة  )ج(  ب(النظر لما في أيدي الناس) كثرة التشكي)ا (  

   
 
 
 
 
 

 المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة 

 حافظة جدةمب العامةاإلدارة

  البيان النموذجية

 )تعليم عام(

 الفترة الثانية  -الفصل الدراسي األول

 هـ1441ي الدراس لعام

 

 

 حديث           المادة

  0 الوحدة

 ةالمتوسط المرحلة

 ثالث متوسط  الصف

 مروة عامر المعلمة                       الحديث: بنك األسئلة لمادة 

1 
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 :التها ال التهاون في الواجبات والوقوع في المعاصي من سلبيات ترك   12
  

   )د( التيسير    )ج( التواضع        الصدقة)ب(   االستقامة)ا(

 
10 

 : على القلب استقامة االستقامة،كثٌيرة منها معاني
 المعاصي )د(    المنكراتج() اإلشراك باهلل )ب(  لتوحيدا)ا(  

14  
 :على التكبر ونبذ التواضع منها  المترتبةتعددت المفاسد   
 )د( الظلم والبغي                                          واالئتالفاالختالف )ج (    )ب(األلفة والمحبة                             )ا(الطمأنينة والهدوء  

15 
 ا هو.ا فقهي  حكم  بين أمرين إال أخذ أيسرهما ( وسلمه ) ما خير رسول هللا صلى هللا عليالتيسيرذكر في حديث 

لتهاون في إقامة حدود ا)د( .ستحباب األخذ بالرخصا )جـ( .فيه رخصة مال التشديد )ب(            ستحباب العفو إال في حقوق هللا ا)أ(
    .هللا

16 
 . على الفخر والبغييعتبر من اآلثار المترتبة    

 ظهور الحق )د( ترابط المجتمع )جـ(  ظهور الحقد )ب(   انتشار المحبة  )أ(

17 
 .اكان خالص   إذا ا مقبوال  يكون العمل صالح   

 إلعجابه بنفسه    )د( لمصالحه الشخصية  )جـ( ألجل الناس  )ب( لوجه هللا    )أ(

18 
ايكون إ   كانت : إذافي عقوبة هللا  ظهار الصدقة سبب 

اإ  )جـ( لمن حوله  اتقليد   )ب(  رياء وسمعة )أ(    قدوة لغيره   )د( هلل  خالص 

19 
 مما يعين على التواضع واللين :  

 المعاملة باستعالء  )د(  ءمخالطة الفقرا )جـ( السرف والبذخ  )ب(  مجالسة األغنياء   )أ(

23 
 مما ينتج عن ترك التواضع :

 )د( رفعة المنزلة )جـ( الفخر والبغي  )ب( اللين والرفق    األلفة والمحبة   )أ( 

21 
 مالزمة الصحبة الصالحة من أهم األمور التي تعين على :

 التفاخر والتعالي)د(   التحاسد والتباغض)جـ(  االستقامة على دين هللا)ب(    الظلم والبغي )ا( 

22 
 : إلى يحتاج واالستمرار الصالح العمل على االستقامة

 تقديم محبه الناس )د( طلب رضا الناس )جـ( تلبيه رغبات النفس)ب(  ٌطانيوالش النفس مجاهدة )أ(

20 
  الرسول صلى هللا عليه وسلم : قولك سماحة الدين ويسره ومما دل على ذلدل الحديث على 

ان يكن إثما فإن كان إثما ك لم) ما)أ( 
(أبعد الناس منه  

بين   خير رسول هللا ما) )ب(
 أمرين إال أخذ أيسرهما(

إال أن تنتهك حرمة هللا جـ()( 
 )فينتقم هلل بها

ما انتقم رسول هللا )د( )و
 (وسلم صلى هللا عليه

24 
 :الدنياالتواضع صفة محمودة ومن إيجابياتها في 

 الذلة والمهانة)أ(

 

 المنع من الظلم)د(  )جـ( الفخر والبغى البعد عن كتاب هللا)ب(

2 



 

 
    

 الثاني  :في العمود  الراوي المناسب لهمع  األولفي العمود  المناقب( زاوجي  5 ) إلى( 1في الفقرات من )  (2س        

  

 

 

 

 

 

 

 

25 
 :يدل على والبذل الصدقة من اإلكثار

المسلمين بإخوانهم اهتمام  )أ( 
 المحتاجين

 عدم التكافل االجتماعي)د(  عدم التعاطف باآلخرين)جـ(  اهتمام الفقير بالغني)ب( 

26 
 :اآلثار السلبية المترتبة على ترك التواضع

 محق البركة)د(  القطيعة واالختالف)جـ(  التشدد على الناس)ب(    انتشار الفقر)ا(  

27 
 : متعددة منهاثمرات التواضع في الدنيا 

 )جـ( دخول الجنة رفعة المنزلة (ب) المنع من الظلم (أ)
 

شفاعة النبي صلى هللا )د( 
 عليه وسلم

28 
 :المسلمة إذا خيرت بين أمرين فإنها تختار

األصعب ما لم يلبي )جـ( ااأليسر ما لم يكن إثم  )ب(  الم يكن إثم   األوسط ما )أ(
 حاجاتها

األوسط ما لم يوافق )د( 
 هواها

29 
 : علىدليل مضاعفة هللا تعالى لصدقة 

 عقوبة هللا تعالى)أ(

 

 )د(بعد هللا عن العبد )ج(نزول هللا إلى السماء الدنيا كرم هللا تعالى )ب(

03 
 :تعتبر الصدقة من إحدى صور

 بين الناس)د(الفرقة  )جـ(الحقد والبغض )ب( التكافل االجتماعي )أ(جمع التبرعات

 الرواة  المناقب
تبسم في وجهي إال وال راني  ترسول هللا منذ أسلم يما حجبن  (1)

 االناس طرف   أغضوكان من 
 بن حمار رضي هللا عنه عياض )أ( 

فلم يقبلها  إسالمهقبل أهدى للنبي صلى هللا عليه وسلم نجيبة   (2)
 منه وعندما أسلم قبلها .

 )ب(عائشة بنت أبي بكر الصديق 

 سفيان بن عبد هللا الثقفي رضي هللا عنه  )ج(  الطائف  علىأسلم مع وفد الطائف واله عمر  (0) 
 جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه   )د(    تميزت بالعلم والذكاء وقوة الحفظمن أحب زوجات النبي ( 4) 
 أسلم في السنة السابعة دعاء له الرسول بقوة الحفظ  (5)
 

 أبو هريرة رضي هللا عنه  )هـ( 

 أنس بن مالك رضي هللا عنه )و(  
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 : فيما يلي الخاطئةأمام العبارة والحرف )خ( أمام العبارة الصحيحة  الحرف )ص(ضعي  (0س

 السماحة وحب اليسر والسهولة )     ( منها صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم-1

 (   )                       ينتج عن ترك التواضع الفخر والبغى                      -2

 ( )                  يصح الوقوع في اإلثم بحجة الترفية أو التيسير وعدم التشديد -0

 (   )                              الصدقة إحدى صور التكافل والتعاون في المجتمع -4

 (      )                                         التواضع يكون بقبول الحق وعدم ورده-5

 (     )                                          الصالحة تعينك على االستقامة  الصحبة-6

 (     )                                       تعين على التواضع  التيالعلم من األسباب -7

اأختار األ-8  (    )                                        يسر من األمور حتى وإن كان إثم 

 (     )            انتصر لحرمات هللا إذا انتهكت باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر-9

 (       )                                 مضاعفة هللا للصدقة دليل على خلق هللا للناس -13

_________________________________________________________________________ 

 

 : أجيبي عما يلي ( 8( إلى )1قرات )من الف /4

 :أكملي ما يلي / 1

إن العبد ليتكلم بالكلمة  عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : )
....................................................................................................................................................

...................................................................................)................................................................ 

 لما يلي :عللي (2

 .العلم من األسباب التي تعين على التواضعـ أ

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

 .ب_ليس من التيسير التهاون في إقامة الحدود

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

 االجتماعي .الصدقة إحدى صور التكافل -ج

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

 .ال ينافي األخذ باأليسر تطبيق أحكام الدين -د

........................................................................................................................................ 
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 ذكري أمرين من األمور التي تعين على التواضع .ا-0

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

 فرقي بين التواضع وبين الذلة والمهانة.-4

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

 ؟لمضاعفة األجر الصدقة سببا   إظهاركيف يكون -5

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

 .لسفيان رضي هللا عنه  صلى هللا عليه وسلم سورة الفاتحة وبين وصية النبيأوجدي العالقة بين -6

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

 .يدل على ذلكينتصر لنفسه مثلي بمثال من مواقفه صلى هللا عليه وسلم  كان النبي صلى هللا عليه وسلم ال -7

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

 :/مثلي لما يلي 8

 .............................................................................................................................. األخذ باأليسر -أ

 ............................................................................................................. .باألسهل  األخذالتشدد وعدم ـ ب
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