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 فيما يلي : الصحيح البديل رياختا( 02( إلى )1في الفقرات من )   

1 

 : وقحقاالمر بالمعروف و النهي عن المنكر من 

  األصحابالبعد عن )د(  آنحفظ القر)ج(  الجلوس في الطريق)ب(  شراء الطعام)أ( 

0 

 :( فيقع في حفرة من النار)  معنى قول الرسول

 يقع في خطاء يشعل النار)د(  دخله النارتمعصية يقع في )ج(  بالماء يطفيئ النار)ب(   يأخذ شعلة من النار)أ( 

3 

 : وهو  باألقوالالتكبر  منهاعدة صور التكبر خلق ذميم له 

كثرة ماله و التحدث عن )ب(  بتفاخر و استعالءالمشي )أ( 

 ممتلكاته

  النظر بالعين)د(   فض الشهادةر)ج( 

4 

 ( : صرف النظرالمراد بـ ) 

 بعاد النظر عن المحرماتإ)د(  إغماض العين  )ج( النظر للمباحات تقصد)ب(  ماتلمحرفي النظر  إطالة)أ( 

5 

 : منها للوقوع في فاحشة الزنا أسباب عديدة 

العالقات بين التساهل في )أ( 

 غير المحارم النساء و الرجال

السهر و االكثار من  )ب(

 الحفالت العامه

 سالنا ف بينكثرة التعار)د(  قاربزيارة األمنع )ج( 

6 

 حرم اإلسالم اإلشارة بالسالح لآلخرين لما فيه من :

 للمجتمع منألتحقيق ا)د(  العدل و النظامنشر )ج(  قوةاظهار الهيبة و ال )ب( الجرائمالوقوع في )أ( 

7 

 شرب الخمر عديدة منها : أسباب الوقوع في 

 العمل المختلط)د(  تالجلوس في الطرقا)ج(   إقامة الحفالت)ب(  أصدقاء السوء)أ( 

8 

 يكون ب : األذىكف 

  لمارةجميع ا مضايقة)د(  للرغباتن االعنطالق ا)ج(  ( التساهل في النظر )ب وسيلةاآلخرين بأي  ءإذامنع )أ( 

9 

 :خلصه ( في دوسوصفه الرسول بانه خير اهل اليمن وبعثه لهدم صنم ) ذي الصحابي جليل 

 جرير البجلي)د(    أنس بن مالك)ج(  الخدري أبو سعيد( )ب أبو هريرة)أ( 

12 
 ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ( أن حكم الكبر :  ) دل قول النبي

  من المكروهات)د(  من البدع)ج(   من صغائر الذنوب)ب(  من كبائر الذنوب)أ( 

 

 
 

  

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 لتعليم بمحافظة جدةل اإلدارة العامة

 مدرسة البيان النموذجية

  األوللفصل الدراسي ا                  

 هـ 1440للعام الدراسي  

 

 حديث المادة

 المتوسط المرحلة

 ثالث الصف

 األول البنك
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 : الجسم و الثياب واسع العلم  جميلدعا له النبي بالحكمة كان  ابن عم الرسول 

 بعمر بن الخطا)ب(  عبد هللا بن عباس)أ( 

 

  جرير البجلي)د(  أنس بن مالك)ج( 

10 

 (:اياكم و الجلوس في الطرقات)  معنى قول الرسول

الجلوس  عنالنهي )ب(   صالحهاإتمهيد الطرقات و )أ( 

 في الطرقات

ق الطرقات عل  اغال)د(  مطلقا ساباحة الجلو)ج( 

 الجميع

13 

 :على سبيل المزاح و إخافتهم ترويع اآلخرين   حكم

  مستحب)د(   يجوز)ج(  مكروه)ب(  ال يجوز)أ( 

14 

 ( : بطر الحقالمراد بـ ) 

رد الحق و التعالي )ب(  قبول الحق و االعتراف به)أ( 

 عليه

اثبات الحق بكل  )ج(

  الطرق

 نسيان حقوق اآلخرين)د( 

15 

 :   يؤدي إلىعن المحرمات ض البصر غ المحافظة على

تأخر اإلنسان عن  )ب(  حرمات هللاالتساهل في )أ( 

 التقدم

 الجهلعقل من السالمة )د(  سالمة القلب من الفتن)ج( 

16 

 :مثل مفاسدالسرقة من أخطر الذنوب لما لها من 

و  الجهل انتشار )ب( عل  حقوق اآلخرين االعتداء)أ( 

 ميةاأل

ضياع األطفال و )ج( 

 تشردهم

 الغلبة لألقوىتحقيق )د( 

17 

 : لوجود أساب تدعوا الى ذلك مثلغير المحارم للمرأة من يستثنى في النظر 

 العمل يلصديق فا)د(  الجار للجارة)ج(   القاضي للمتهمة)ب(  الخاطب للمخطوبة)أ( 

18 

 :ر علىالتكبهو بدا ً أ يدخل صاحبه الجنةال الكبر الذي 

قوانين ب العمل(  )ب دينفرائض الأداء )أ( 

 المرور

  العمال و الضعفاء)د(  و الصغار األطفال)ج( 

19 

 العفة تعني :

االبتعاد عن ( )ب  منقصةعن كل رذيلة و الترفع )أ( 

 المتاعب

توخي الحذر عند )ج( 

  السفر

 مخالطة الغرباءالبعد عن )د( 

02 
 : مشروعية و استحباب بالمظهر (  جميل يحب الجمال أن هللا  ) دل قول النبي

  من أجل الشهرة)د(  ضيه الموضةتكما تق)ج(   في حدود الشهوات )ب(  الدينود أحكام في حد)أ( 

 

 


