المملكة العربية السعودية

الفصل الدراسي األول -الفترة الثانية

المادة

حديث

وزارة التعليم

لعام الدراسي 1441هـ

الوحدة

0

المرحلة

المتوسطة

اإلدارةالعامة بمحافظة جدة
البيان النموذجية
(تعليم عام)
بنك األسئلة لمادة  :الحديث

الصف

ثالث متوسط

المعلمة

مروة عامر

س )1في الفقرات من ( )1إلى ( )03اختاري اإلجابة التي تمثل البديل الصحيح فيما يلي :
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جلوسك مع الفقراء وإحسانك إلى الناس دليل على اتصافك بـ :
(ب) الفجر والبغي

(جـ) لين الجانب

(د) األخذ باأليسر

(ب) نقص المال

(جـ) تطفئ غضب الرب

(د) تزيد القلق

(أ) الذلة والمهانة

تعد من ثمرات الصدقة :
(أ ) اإلنفاق في سبيل هللا

الذلة والمهانة هي :
(أ) عدم قبول الحق

(جـ) التواضع

(ب) مخالطة الفقراء

كان النبي صلى هللا عليه وسلم يحب التيسير وعدم التشدد إال إذا:
(ب) انتهكت محارم هللا
(أ) كان في أمور الطاعات

(د) اليسر واللين

(جـ) كانت مصلحة لنفسه دون
أمته

(د) كان األمر يخص الكفار

(جـ) وسطه

(د) ساعاته

المقصود بـ صدر النهار
(أ) أوله

(ب) آخره

السلبيات المترتبة على ترك االنتصار لحرمات هللا إذا انتهكت منها:
(أ) عدم البركة

(جـ) اتباع سنة

(ب) الوقوع في اإلثم

علية الصالة والسالم

(د) إقامة العدل

دين اإلسالم يدعو إلى التكافل والتعاون لتحقيق:
(أ) التشدد وعدم التيسير

(جـ) الخسارة والربح

(ب) مبدأ األخوة

(د) الفرقة والقوة

االستقامة على العمل الصالح واالستمرار فيه يحتاج إلى.
(أ) تلبية رغبات النفس

(ب) مجاهدة النفس والشيطان

(جـ) طلب رضا الناس

(د) تقديم محبة الناس

أمثلة األخذ باأليسر متعددة منها:
(ا) الرضا بالربح القليل

(جـ) التشدد في الدين

(ب) االنتقام للنفس

(د) الصيام في السفر

يكون التواضع بـ .
(أ) رد الحق وعدم قبوله .

(ب) الشعور بالفضل على الناس

(جـ) حب الناس ومعاملتهم
برفق

(د) العلو في التعامل

(ب)النظر لما في أيدي الناس

(ج) طلب المعونة

(د) الكسب الحالل

االستغناء عما في أيدي الناس يكون بـ .
(ا ) كثرة التشكي
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12ال التهاون في الواجبات والوقوع في المعاصي من سلبيات ترك :
التها
(ا)االستقامة

(ب) الصدقة

(د) التيسير

(ج) التواضع

معاني االستقامة،كثٌيرة منها استقامة القلب على :
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(ا)التوحيد

(ب) اإلشراك باهلل

(د) المعاصي

(ج)المنكرات

تعددت المفاسد المترتبة على التكبر ونبذ التواضع منها :
(ا)الطمأنينة والهدوء

(ج )االختالف واالئتالف

(ب)األلفة والمحبة

(د) الظلم والبغي

ذكر في حديث التيسير( ما خير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين أمرين إال أخذ أيسرهما )حكما فقهيا هو.
(أ)استحباب العفو إال في حقوق هللا

(جـ) استحباب األخذ بالرخص.

(ب) التشديد لما فيه رخصة.

(د)التهاون في إقامة حدود
هللا.

يعتبر من اآلثار المترتبة على الفخر والبغي .
(أ) انتشار المحبة

(ب) ظهور الحقد

(د) ظهور الحق

(جـ) ترابط المجتمع

يكون العمل صالحا مقبوال إذا كان خالصا.

( 17أ) لوجه هللا

18

19

(ب) ألجل الناس

(د) إلعجابه بنفسه

(جـ) لمصالحه الشخصية

يكون إظهار الصدقة سببا في عقوبة هللا إذا كانت :
(أ) رياء وسمعة

(ب) تقليدا لمن حوله

(د) قدوة لغيره

(جـ) إخالصا هلل

مما يعين على التواضع واللين :
(أ) مجالسة األغنياء

(ب) السرف والبذخ

(د) المعاملة باستعالء

(جـ) مخالطة الفقراء

مما ينتج عن ترك التواضع :
23

(أ) األلفة والمحبة

(ب) اللين والرفق

(د) رفعة المنزلة

(جـ) الفخر والبغي

مالزمة الصحبة الصالحة من أهم األمور التي تعين على :
21

(ا) الظلم والبغي

(ب) االستقامة على دين هللا

(د) التفاخر والتعالي

(جـ) التحاسد والتباغض

االستقامة على العمل الصالح واالستمرار يحتاج إلى :

22

(أ) مجاهدة النفس والشي ٌ
طان

(ب) تلبيه رغبات النفس

(د) تقديم محبه الناس

(جـ) طلب رضا الناس

دل الحديث على سماحة الدين ويسره ومما دل على ذلك قول الرسول صلى هللا عليه وسلم :
20

(أ) ( مالم يكن إثما فإن كان إثما كان
أبعد الناس منه)

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

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

(د) (وما انتقم رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم)

التواضع صفة محمودة ومن إيجابياتها في الدنيا:
24

(أ)الذلة والمهانة

(جـ) الفخر والبغى

(ب)البعد عن كتاب هللا

(د) المنع من الظلم
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اإلكثار من الصدقة والبذل يدل على:

25
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(أ) اهتمام المسلمين بإخوانهم
المحتاجين

(ب) اهتمام الفقير بالغني

(جـ) عدم التعاطف باآلخرين

(د) عدم التكافل االجتماعي

اآلثار السلبية المترتبة على ترك التواضع:
(ا) انتشار الفقر

(ب) التشدد على الناس

(جـ) القطيعة واالختالف

(د) محق البركة

ثمرات التواضع في الدنيا متعددة منها :
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(ب) رفعة المنزلة

(أ) المنع من الظلم

(جـ) دخول الجنة

(د) شفاعة النبي صلى هللا
عليه وسلم

(جـ)األصعب ما لم يلبي
حاجاتها

(د) األوسط ما لم يوافق
هواها

المسلمة إذا خيرت بين أمرين فإنها تختار:
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(أ) األوسط ما لم يكن إثما

(ب) األيسر ما لم يكن إثما

مضاعفة هللا تعالى لصدقة دليل على :

29

(أ)عقوبة هللا تعالى

(ج)نزول هللا إلى السماء الدنيا

(ب) كرم هللا تعالى

(د)بعد هللا عن العبد

تعتبر الصدقة من إحدى صور:
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(أ)جمع التبرعات

(ب) التكافل االجتماعي

(جـ)الحقد والبغض

(د)الفرقة بين الناس

س )2في الفقرات من ( )1إلى (  ) 5زاوجي المناقب في العمود األول مع الراوي المناسب له في العمود الثاني :
الرواة
(أ) عياض بن حمار رضي هللا عنه

المناقب
( )1ما حجبني رسول هللا منذ أسلمت وال راني إال تبسم في وجهي
وكان من أغض الناس طرفا
( )2أهدى للنبي صلى هللا عليه وسلم نجيبة قبل إسالمه فلم يقبلها
منه وعندما أسلم قبلها .
(  )0أسلم مع وفد الطائف واله عمر على الطائف
(  )4من أحب زوجات النبي تميزت بالعلم والذكاء وقوة الحفظ

(ج) سفيان بن عبد هللا الثقفي رضي هللا عنه
(د) جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه

( )5أسلم في السنة السابعة دعاء له الرسول بقوة الحفظ

(هـ) أبو هريرة رضي هللا عنه

(ب)عائشة بنت أبي بكر الصديق

(و) أنس بن مالك رضي هللا عنه
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س )0ضعي الحرف (ص) أمام العبارة الصحيحة والحرف (خ) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :
-1صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم منها السماحة وحب اليسر والسهولة (

)

 -2ينتج عن ترك التواضع الفخر والبغى

(

)

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

(

)

-4الصدقة إحدى صور التكافل والتعاون في المجتمع

(

)

-5التواضع يكون بقبول الحق وعدم ورده

(

)

-6الصحبة الصالحة تعينك على االستقامة

(

)

-7العلم من األسباب التي تعين على التواضع

(

)

-8أختار األيسر من األمور حتى وإن كان إثما

(

)

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

(

)

-13مضاعفة هللا للصدقة دليل على خلق هللا للناس

(

)

_________________________________________________________________________

 /4من الفقرات ( )1إلى ( )8أجيبي عما يلي :
 /1أكملي ما يلي :
عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال  ( :إن العبد ليتكلم بالكلمة
....................................................................................................................................................
)...................................................................................................................................................
)2عللي لما يلي :
أـ العلم من األسباب التي تعين على التواضع.
........................................................................................................................................
ب_ليس من التيسير التهاون في إقامة الحدود.
.........................................................................................................................................
ج-الصدقة إحدى صور التكافل االجتماعي .
........................................................................................................................................
د-تطبيق أحكام الدين ال ينافي األخذ باأليسر .
........................................................................................................................................
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-0اذكري أمرين من األمور التي تعين على التواضع .
..............................................................................................................................................
-4فرقي بين التواضع وبين الذلة والمهانة.
..............................................................................................................................................
-5كيف يكون إظهار الصدقة سببا لمضاعفة األجر؟
................................................................................................................................................
-6أوجدي العالقة بين سورة الفاتحة وبين وصية النبي صلى هللا عليه وسلم لسفيان رضي هللا عنه .
............................................................................................................................ .....................
 -7كان النبي صلى هللا عليه وسلم ال ينتصر لنفسه مثلي بمثال من مواقفه صلى هللا عليه وسلم يدل على ذلك.
............................................................................................................. ...............................
/8مثلي لما يلي :
أ -األخذ باأليسر .............................................................................................................. ................
ب ـالتشدد وعدم األخذ باألسهل ............................................................................................................. .

5
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