


 
 
 

 هـ4114االسم :                                                                   التاريخ:     /    /

 هـ4114-4119لعام  , الفترة األولى ,الثاني الفصل الدراسي ,متوسط  ثاني ال للصفالحديث مادة  اختبار

                                                             

 يق        أ/ أميرة بخشاسأل هللا لكن التوف                                                                          

 )درجة على كل فقرة ( السؤال األول : اختاري اإلجابة الصحيحة :
 نعم أهل البيت عبداهلل وأبو عبداهلل وأم عبداهلل ( هو : وقال عنه : ) الصحايب الذي أثىن عليه الرسول  -1

 بن مسعودعبداهلل  -ج                        عبداهلل بن العباس - أ

 عبداهلل بن عمر بن اخلطاب -د              بن العاص عبداهلل بن عمرو - ب
 , متيزت بالعلم والذكاء وقوة احلفظ , تويف النيب يف حجرهتا ودفن فيها : أم ادلؤمنني , كانت من أحب النساء اىل النيب  -2

 عائشة -ج                خدجية  - أ

 أم سلمة -د                حفصة  - ب
 دعا له النيب باحلكمة مرتني : ) اللهم علمه التأويل وفقهه يف الدين ( هو : الرسولابن عم حرب األمة ,  -3

 سعيد بن زيد -ج          عبداهلل بن العباس - أ

 أبو بكر الصديق -د            عبداهلل بن عمرو - ب
 الصحايب الذي قال : واهلل ما خلق اهلل مؤمنا يسمع يب إال أحبين هو : -4

 جابر بن عبداهلل -ج             أبو هريرة - أ

 عبداهلل بن العباس -د        سعيد بن زيد - ب
 درجة على كل فقرة(نص ) صلي بني الكلمة ومعناها:السؤال الثاين :

 معناها الكلمة

 عابه من العيب المقسط -4

 التكبر شانه -2

 التثبت وعدم العجلة األناة -1

  العادل مخيلة -1
 (راغ)نص درجة على كل ف :املئي الفراغ السؤال الثالث :

: ) إن ادلقسطني عند اهلل على ............................عن ميني الرمحن عزوجل وكلتا يديه مينيني النيذين قال رسول اهلل  -1
 .........................................وأهليهم وما ولوا ( 

 ...........ومن أمثلة العدل مع األهل ...............................من أمثلة العدل يف احلكم ................... -2
 من فوائد االتصاف بالرفق .........................ومن آثار العنف يف التعامل ................................... -3
 ............لة ...................يئة للعجمن أمثلة االستعجال ادلذموم ............................ومن اآلثار الس -4
 من االعتدال يف األكل والشرب ........................من االعتدال يف ادلزاح .................................... -5



 
 
 

 هـ4114االسم :                                                                   التاريخ:     /    /

 هـ4114-4119لعام  , الفترة األولى ,الثاني الفصل الدراسي ,متوسط  ثاني ال للصفالحديث مادة  اختبار

                                                             

 يق        أ/ أميرة بخشاسأل هللا لكن التوف                                                                          

 )درجة على كل فقرة ( السؤال األول : اختاري اإلجابة الصحيحة :
 نعم أهل البيت عبداهلل وأبو عبداهلل وأم عبداهلل ( هو : وقال عنه : ) الصحايب الذي أثىن عليه الرسول  -1

 بن مسعودعبداهلل  -ج                        عبداهلل بن العباس - أ

 عبداهلل بن عمر بن اخلطاب -د              بن العاص عبداهلل بن عمرو - ب
 , متيزت بالعلم والذكاء وقوة احلفظ , تويف النيب يف حجرهتا ودفن فيها : أم ادلؤمنٌن , كانت من أحب النساء اىل النيب  -2

 عائشة -ج                خدجية  - أ

 أم سلمة -د                حفصة  - ب
 دعا له النيب باحلكمة مرتٌن : ) اللهم علمه التأويل وفقهه يف الدين ( هو : الرسولابن عم حرب األمة ,  -3

 سعيد بن زيد -ج          عبداهلل بن العباس - أ

 أبو بكر الصديق -د            عبداهلل بن عمرو - ب
 الصحايب الذي قال : واهلل ما خلق اهلل مؤمنا يسمع يب إال أحبين هو : -4

 جابر بن عبداهلل -ج             أبو هريرة - أ

 عبداهلل بن العباس -د        سعيد بن زيد - ب
 درجة على كل فقرة(نص ) صلي بٌن الكلمة ومعناها:السؤال الثاين :

 معناها الكلمة

 عابه من العيب-2 المقسط -4

 التكبر-1 شانه -2

 التثبت وعدم العجلة-1 األناة -1

  العادل-4 مخيلة -1
 (راغ)نص درجة على كل ف :املئي الفراغ السؤال الثالث :

يعػػػدلون يف عػػػن اػػٌن الػػرلن عزوجػػل وكلتػػػا يديػػه اػػٌن الػػذين منػػابر مػػن نػػور : ) إن ادلقسػػطٌن عنػػد اهلل علػػػى قػػال رسػػول اهلل  -1
 وأهليهم وما ولوا ( حكمهم 

 والدادلساوة بٌن األ ومن أمثلة العدل مع األهلعدم االهتام من غًن دليل من أمثلة العدل يف احلكم  -2
 بغض اهلل وبغض الناسومن آثار العنف يف التعامل حمبة اهلل تعاىل من فوائد االتصاؼ بالرفق  -3
 الوقوع يف ظلم اآلخرينلة يئة للعجومن اآلثار السر دون تثبت تصديق األخبا من أمثلة االستعجال ادلذموم -4
 اجتناب السخرية واالستهزاء باآلخرينمن االعتدال يف ادلزاح عدم صنع طعام يزيد عن احلاجة من االعتدال يف األكل والشرب  -5



 
 
 

 هـ4114االسم :                                                                   التاريخ:     /    /

 هـ4114-4119لعام  , ثانية, الفترة الالثاني الفصل الدراسي ,متوسط  ثاني ال للصفالحديث مادة  اختبار

 )درجة على كل فقرة ( السؤال األول : اختاري اإلجابة الصحيحة :
 ( ىو :) أحد العشرة املشهود هلم باجلنة , من السابقني األولني , أسلم قدميا قبل دخول دار األرقم بن أيب األرقم  -1

 بن مسعودعبداهلل  -ج                        سعيد بن زيد   - أ

 أبو صرمة   -د                     بداهلل جابر بن ع  - ب
 :مره ( ىو  25ليلة البعري  وقال : ) استغفر يل رسول اهلل ) مل أشهد بدرا وال أحدا منعين أيب من أجل البقاء مع أخويت ( قال:  -2

 جابر بن عبداهلل  -ج                سعيد بن زيد   - أ

 عمار بن ياسر  -د                عبداهلل بن عباس - ب
 :الصحايب ىو  , كان خرياً فاضالً صاحب عبادة , كان امسو يف اجلاىلية يساراً فغري امسو الرسول  -3

 سعيد بن زيد -ج          عبداهلل بن العباس - أ

 سليمان بن صرد   -د            عمار بن ياسر  - ب
من عاداه عاداه اهلل ومن : و موعدكم اجلنة , وقال عنو خالد بن الوليد صب ىو وامو وابوه : االصحايب الذي قال عنو الرسول  -4

 :ىو  ابغضو أبغضو اهلل 

 أبو ىريرة   -ج             عمار بن ياسر  - أ

 عبداهلل بن العباس -د               سعيد بن زيد - ب
 ببكرة من حصن الطائف فكين أبا بكرة ىو : الصحايب الذي تدىل اىل النيب  -5

 عبد الرمحن بن صخر  -ج             سليمان بن صرد - أ

 نفيع بن احلارث الثقفي -د               مالك بن قيس  - ب
 (راغ)نص درجة على كل ف :املئي الفراغ : ينالسؤال الثا

 إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري , أما أحدمها فكان ال .............................. : )بقبين فقال رسول اهلل  مر -1

 مث أخذ جريدة رطبة فشقها نصفني فغرز يف كل قب واحدة .( وأما اآلخر فكان ..........................
 .ل .......................مث ظلمك لغريك من الناس...........و ...................الظلم أنواع منو ظلمك لنفسك مثل -2
وملنػع اإلضػرار بػاآلخرين شػرع .........................معة مثل اإلضرار يف العرض والس باآلخرينواملشقة ور اإلضرار ص من -3

 ...................................منها , حتقق ذلك اإلسالم أحكام 

 من أمثلة كبائر الذنوب ......................من املواضع اليت تباح فيها الغيبة ...............................و  -4

 .................................و...............................غضب .................من طرق اجتناب ال -5
 
 



 
 
 

 

 اسأل هللا لك التوفيق والنجاح     معلمة المادة أميرة بخش   

 درجة على كل فقرة(نص ) صلي بني الكلمة ومعناىا:: السؤال الثالث ) حتسني (
 معناها الكلمة

 ترفرف بجناحها شحال -4

 التكبر تفرش -2

 شدة البخل البهتان -1

 ذكر االنسان في غيبته بما ليس فيه من الصفات الذميمة الودج  -1

 الكذب قول الزور -5

  عرق في العنق ينتفخ عند الغضب 
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 هـ4114-4119لعام  , ثانية, الفترة الالثاني الفصل الدراسي ,متوسط  ثاني ال للصفالحديث مادة  اختبار

 )درجة على كل فقرة ( السؤاؿ األوؿ : اختاري اإلجابة الصحيحة :
 ( ىو :) أحد العشرة املشهود هلم باجلنة , من السابقني األولني , أسلم قدميا قبل دخوؿ دار األرقم بن أيب األرقم  -1

 بن مسعودعبداهلل  -ج                         سعيد بن زيد  - أ

 أبو صرمة   -د                     جابر بن عبداهلل   - ب
 :مره ( ىو  25ليلة البعري  وقاؿ : ) استغفر يل رسوؿ اهلل  أيب من أجل البقا  م  أخو ي ( ) مل أشهد بدرا وال أحدا منعينقاؿ:  -2

  جابر بن عبداهلل -ج                سعيد بن زيد   - أ
 عمار بن ياسر  -د                عبداهلل بن عباس - ب

 :الصحايب ىو  , و الرسوؿ كاف خرياً فاضالً صاحب عبادة , كاف امسو يف اجلاىلية يساراً فغري امس -3

 سعيد بن زيد -ج          عبداهلل بن العباس - أ

 سليماف بن صرد   -د            عمار بن ياسر  - ب
من عاداه عاداه اهلل ومن : ىو وامو وابوه : اصربو موعدكم اجلنة , وقاؿ عنو خالد بن الوليد الصحايب الذي قاؿ عنو الرسوؿ  -4

 :ىو  ابغضو أبغضو اهلل 

 أبو ىريرة   -ج             عمار بن ياسر  - أ

 عبداهلل بن العباس -د               سعيد بن زيد - ب
 ببكرة من حصن الطائف فكين أبا بكرة ىو : الصحايب الذي تدىل اىل النيب  -5

 عبد الرمحن بن صخر  -ج             سليماف بن صرد - أ

 نفي  بن احلارث الثقفي -د               مالك بن قيس  - ب
 :املئي الفراغ : )نص درجة على كل فراغ( ينالسؤاؿ الثا

 ..يسترت من البوؿبقربين فقاؿ: ) إهنما ليعذباف وما يعذباف يف كبري , أما أحدمها فكاف ال . مر رسوؿ اهلل  -1

  واحدة ....( مث أخذ جريدة رطبة فشقها نصفني فغرز يف كل قربميشي بالنميمةوأما اآلخر فكاف .
 ......الضرب ....وظلمك لغريؾ من الناس مثل ..ارتكاب املعاصيالظلم أنواع منو ظلمك لنفسك مثل.. -2
....وملن  اإلضػػػرار بػػػاآلخرين شػػػرع الغيبػػػة والقػػػذؼمػػػن صػػػور اإلضػػػرار واملشػػػقة بػػػاآلخرين اإلضػػػرار يف العػػػر  والسػػػمعة مثػػػل ... -3

 ..العقوبات واحلدوداإلسالـ أحكاـ حتقق ذلك , منها ..

 قوؿ الزور.....ومن أمثلة كبائر الذنوب .التحذير واالستفتا من املواض  اليت تباح فيها الغيبة ... -4

 ...............الوضو ..و...........األستعاذة من الشيطافمن طرؽ اجتناب الغضب ... -5
 
 



 
 
 

 

 اسأل هللا لك التوفيق والنجاح     معلمة المادة أميرة بخش   

 درجة على كل فقرة(نص ) صلي بني الكلمة ومعناىا:: السؤاؿ الثالث ) حتسني (
 معناها الكلمة

 ترفرف بجناحها-2 شحال -4

 التكبر تفرش -2

 شدة البخل-4 البهتان -1

 ذكر االنسان في غيبته بما ليس فيه من الصفات الذميمة-1 الودج  -1

 الكذب-5 قول الزور -5

  عرق في العنق ينتفخ عند الغضب-1 
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 لتعليم بمحافظة جدةلاإلدارة العامة 

 مدرسة البيان النموذجية

 لثاني الفصل الدراسي ا

 هـ 4114للعام الدراسي  

 

 حديث المادة

 المتوسطة المرحلة

 الثاني الصف

 األول الدوري

                                                                                                                       بنك اسئلة الحديث

 :ةاختاري اإلجابة الصحيح( 04( الى )0في الفقرات من )      

0 
 يعد الكالم دون تفكر وتصديق الظنون دون تثبت من أمثلة:

ـ(االستعجال في غير طاعة )ج )ب(الرفق في التعامل )أ(الحلم واألناة

 هللا.

 )د(االستعجال المحمود.

0 
 عدم الزيادة في الدين باالبتداع أو النقص بالتقصير في أداء الفرائض هو من:

االعتدال في المزاح.        ( )أ

  

 )د( الغلو في العبادة )جـ( االعتدال في العبادة. )ب( الرفق بالوالدين.  

1 
 م من قبل اآلخرين فإننا بذلك نحقق:عندما ال نرضى بأن نظل

 )د( التأني وعدم االستعجال. )جـ( الحلم وعدم الغضب. )ب(العدل والبعد عن الظلم. )أ( الرفق واللين.

0 
 نكتسب صفة الحلم وذلك بـ:

 )د(التأني في الطاعة. )جـ(االستعجال في القرارات. )ب(النظر في العواقب. )أ( كثرة الغضب.

5 
 في الدين بشيء لم يأتي به الرسول صلى هللا عليه وسلم:الزيادة 

 )د(ابتداعاً في الدين احياء للسنن المهجورة)جـ( )ب(اعتداالً في الطاعة                           )أ(  اتباع للسنة

6 
 العدل سبب النتشار األمن وذلك ألنه:

 )د( يزيد المال ة)جـ(يوقع في الضغين )ب( يزعزع المجتمع )أ(يحفظ الحقوق

7 
 األمور التي تساعد على تحقيق العدل:

 )د(البعد عن الناس )جـ(حب السلطة والمال واقبهالخوف من الظلم وع)ب( )أ(االعجاب بالنفس

8  
 سلبيات العنف في التعامل:

)أ(القطيعة والخصام بين 

 الناس

 حبة واأللفة الم)د( )جـ(قوة الصلة بين األقارب )ب(بناء الثقة في النفوس

9 
 الصفات التي يحبها هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم: 

 )د(القسوة مع التأني  )جـ(القوة مع الغضب. )ب(الحلم واألناة. )أ( السرعة واالستعجال.

04 
 :االيجابيات المترتبة على الرفق متعددة ومنها :

)أ( القطيعة والخصام .              

. 

 )د( محبة الناس )جـ( فساد المجتمع ة .         )ب( الندم والحسر

 

 

 

              

 

 

 5من0
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00 
 االعتدال في المزاح التأدب بآدابه بأن تكون: 

الكذب في المزاح إلضحاك  )ب( السخرية من اآلخرين.                                      )أ(
 اآلخرين

 )د( كثرة الضحك                              الصدق في المزاح.              )جـ(

00 

 صيام االنسان لدهر كله يعتبر:

النبي صلى هللا ة لسن)أ( اتباع 

 عليه وسلم                     

)د( الزيادة في التقرب من  في الديناا ابتداع)جـ(  في الطاعة . )ب( اعتداالا 

 هللا .

01 
 نينة إذا تحقق:يمحى الظلم وتنتشر الراحة والطمأ

)ج(االنطواء وعدم مخالطة  )ب(نشر العدل في المجتمع.            )أ( حب اإلنسان لنفسه.
 الناس.                                 

)د(كثرة الحذر واجتناب 
 الخروج من المنزل.   

00 
 يعد من وسائل تربية النفس على الرفق وتعويدها على اللين :

)ب(التفكرفي األمور والعواقب  اتخاذ القرار.                                    )أ(التسرع في
 قبل اإلقدام على الفعل

)د(نسيان فضل الرفق  )ج(التكبر على اآلخرين.                                       
 وأثاره.

05 

 ثمرات ضبط النفس متعددة ومنها : 

)أ(الوقوع في مشاكل مع 

 .                         اآلخرين

تعجال في الحكم على )ب(االس

              األمور خطئاً 

(محبة الناس وعدم )د                                  )ج( إضاعة الوقت دون فائدة

    نفرتهم وبعدهم 

06 

 يعد من صور االعتدال في اللباس والزينة  : 

)ب(شراء لباس الشهرة         )أ(االبتعاد عن التكبر والخيالء   

 للتفاخر به.

)ج(اإلكثار من المالبس التي ال 

 حاجة لها

)د(شراء اللباس باهض 

 الثمن لمدح الناس.

07 

 اآلثار السيئة للعجلة وترك األناة   :

 األجركثرة )د(                                     وقوع في ظلم اآلخرين)جـ( ال )ب( انجاز األعمال بإتقان                                              )أ( النجاح والفوز 

08  
 يعد من أمثلة العدل في الوالية .

 )أ(نشر الطمأنينة 

 

 )د( تقديم حق الوالدين  )جـ( اتمام الساعات الوظيفية االتهام المباشر .      )ب(

 
09 

 مرادف كلمة االسراف وضدها هو:

 )د( الحلم واألناة  )جـ( الكبر واالعتدال .         )ب( التبذير والمزاح  العتدالالتبذير وا )أ(

 

 ني ول مع صفاته في العمود الثا( زاوجي بين الراوي في العمود األ0( الى )0الفقرات من ) 

 

 

 صفاته  لراوي ا

 لم اللهم علمه التأويل وفقهه في الديندعا له النبي صلى هللا عليه وس ( عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما0) 

يلتقي نسبه مع الرسول في جده كعب بن لؤي و قال: جمعت القرآن فقرأته  (  أبو هريرة الدوسي رضي هللا عنه.0) 
 كله في ليلة.

قال :"وهللا ما حاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم وأل ةرواي ة الصحابأكثر  عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي هللا عنهما (  0) 
 خلق هللا مؤمناً يسمع بي إال أحبني"

شهد بدراً وما بعدها من الغزوات مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  كان  عبد هللا بن العباس( 1) 
 راً محسناً شاع

  تميزت بالعلم والذكاء وقوة الحفظ ومن افقه الناس وأعلمهم     
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 -:حسب المطلوب  التالية ةعن األسئل أجيبي

 :يلي  كل مما  أ: بيني

 نتشار األمن .ال اً العدل سبب -0

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

 األثار السلبية للعجلة . -0

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

 .ار الناجمة عن اإلسراف والتبذير األضر -1

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

 .الشرعية في المزاح  الضوابط -0

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

 .ةعده هللا للعادلين يوم القياملجزاء الذي أا -5

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

 : يلي  مما بين كل   العالقةاوجدي  -ب

 المخيلة بالمأكل والمشرب والملبس -0

 بر( المقسطين عند هللا على منا ان: إمام عادل (وحديث )ه ظلل األيظلهم هللا في ظله  يوم الظ ةسبع)بين حديث  -0

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

 :يلي  امم عددي اثنين لكالا  -جـ

 .على التحلي بصفات الحلم واألناة  ةمرات المترتبالث -0

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

 . مرات ضبط النفسث- 0

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

 .على الرفق للفرد والمجتمع   المترتبة اإليجابيات -1

 

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

 العدل على الفرد والمجتمع انتشارن الفوائد المكتسبة م-0

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

.................................................................................................................... 
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 وضحي ما يلي : -د

 .قتصر على التعامل مع المسلمين فقط ال ي دلالع  -0

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

 الحلم واألناة صفتان مكتسبتان أم خلقيتان- 0

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

 .ر الناجمة عن اإلسراف في المأكل األضرا-1

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

 .للعنف  ةالسيئاألثار -0

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

 .ة الدنيا واآلخر هللا  في منزله العادل عند --5

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

 

 اوردي مثال لكل  من : -هـ

 المثال                    المطلوب

 اإلعتدال في اللباس والزينة . -0

 

 

 .اإلعتدال في الوالية  -0

 

 

 . اإلعتدال في المأكل والمشرب -1

 

 

 . اإلستعجال المذموم -0

 

 

 
 :التالية بما يناسبها من كلمات فيما يليأكملي العبارات  -ز 

 إن المقسطين عند هللا على منابر من نور: :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عبد هللا بن عمرو بن العاص  عن 

 مسرواه ............................................................................................. 

 

 :  الرواةعن مناقب كالً من  هبي ما تعرفيناكت -ح

 عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه. -0

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

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

 عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه.
.............................................................................................................................. 
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  عنها .عائشة بنت ابي بكر رضي هللا -0

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

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

 

 

 

 

 

  وفقكن هللا 
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