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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

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

 .حة اللفكر ومن يؤديه  عل  سبيل الع دة فرقي بين من يؤدي العب دة نلي/ 5

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

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

 . ( 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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