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 حديث الوبدة

 الوتوسطت الورحلت

 الثبني الصف

 حواء الشوراني وعلوتال

 الوحدة           األولى                                                                                                             بنك اسئلت الحديث

 :ةاختاري اإلجابة الصحٌح( 19( الى )1فً الفمرات من )      

1 
 ٌعد الكالم دون تفكر وتصدٌك الظنون دون تثبت من أمثلة:

)جـ(االستعجال فً غٌر طاعة  )ب(الرفك فً التعامل واألناة)أ(الحلم 

 هللا.

 )د(االستعجال المحمود.

2 
 عدم الزٌادة فً الدٌن باالبتداع أو النمص بالتمصٌر فً أداء الفرائض هو من:

االعتدال فً المزاح.        ( )أ

  

 عبادة)د( الغلو فً ال )جـ( االعتدال فً العبادة. )ب( الرفك بالوالدٌن.  

3 
 عندما ال نرضى بؤن نظلم من لبل اآلخرٌن فإننا بذلن نحمك:

 )د( التؤنً وعدم االستعجال. )جـ( الحلم وعدم الغضب. )ب(العدل والبعد عن الظلم. )أ( الرفك واللٌن.

4 
 نكتسب صفة الحلم وذلن بـ:

 ة.فً الطاع(التؤنً )د )جـ(االستعجال فً المرارات. )ب(النظر فً العوالب. )أ( كثرة الغضب.

5 
 الزٌادة فً الدٌن بشًء لم ٌؤتً به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:

 )د(ابتداعاً فً الدٌن احٌاء للسنن المهجورة)جـ( )ب(اعتداالً فً الطاعة                           )أ(  اتباع للسنة

6 
 العدل سبب النتشار األمن وذلن ألنه:

 )د( ٌزٌد المال )جـ(ٌولع فً الضغٌنة تمععزع المج)ب( ٌز )أ(ٌحفظ الحموق

7 
 األمور التً تساعد على تحمٌك العدل:

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

9 
 الصفات التً ٌحبها هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

 )د(المسوة مع التؤنً  )جـ(الموة مع الغضب. ة.)ب(الحلم واألنا )أ( السرعة واالستعجال.

10 
 :بٌن األوالد  فً التعامل األثار المترتبة على عدم العدل 

            )أ( المطٌعة والخصام .  

. 

 بناء الثمة فً النفوس )د(  لوة الصلة)جـ(  المحبة واأللفة )ب( 
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11 
 بؤن تكون:االعتدال فً المزاح التؤدب بآدابه  

الكذب فً المزاح إلضحان  )ب( السخرٌة من اآلخرٌن.                                      )أ(
 اآلخرٌن

 )د( كثرة الضحن  الصدق فً المزاح.                                          )جـ(

12 

 صٌام االنسان لدهر كله ٌعتبر:

النبً صلى هللا ة لسن)أ( اتباع 

        وسلم               علٌه

ا ابتداع)جـ(  فً الطاعة . )ب( اعتداالا  )د( الزٌادة فً التمرب من  فً الدٌنا

 هللا .

13 
 محى الظلم وتنتشر الراحة والطمؤنٌنة إذا تحمك:ٌ

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

)د(كثرة الحذر واجتناب 
 الخروج من المنزل.   

15 

 ثمرات ضبط النفس متعددة ومنها : 

)أ(الولوع فً مشاكل مع 

 اآلخرٌن.                         

تعجال فً الحكم على )ب(االس

 ً               األمور خطئا

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

    نفرتهم وبعدهم 

16 

 ٌعد من صور االعتدال فً اللباس والزٌنة  : 

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

 للتفاخر به.

)ج(اإلكثار من المالبس التً ال 

 حاجة لها

)د(شراء اللباس باهض 

 الثمن لمدح الناس.

17 

 اآلثار السٌئة للعجلة وترن األناة   :

 األجركثرة )د(                                     )جـ( الولوع فً ظلم اآلخرٌن انجاز األعمال بإتمان  )ب(                                             )أ( النجاح والفوز 

18  
 ٌعد من أمثلة العدل فً الوالٌة .

 ؤنٌنةم)أ(نشر الط 

 

 )د( تمدٌم حك الوالدٌن  )جـ( اتمام الساعات الوظٌفٌة االتهام المباشر .      )ب(

 
19 

 راف وضدها هو:مرادف كلمة االس

 )د( الحلم واألناة  )جـ( الكبر واالعتدال .         )ب( التبذٌر والمزاح  التبذٌر واالعتدال )أ(

 

 

 

 نً ول مع صفاته فً العمود الثافً العمود األ ويا( زاوجً بٌن الر3( الى )1الفمرات من ) 

 

 

 

 

 صفاته  لراوي ا

 دعا له النبً ملسو هيلع هللا ىلص اللهم علمه التؤوٌل وفمهه فً الدٌن ( عبد هللا بن عمرو بن العاص رضً هللا عنهما1) 

ٌلتمً نسبه مع الرسول فً جده كعب بن لإي و لال: جمعت المرآن فمرأته  (  أبو هرٌرة الدوسً رضً هللا عنه.2) 
 كله فً لٌلة.

ٌث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ولال :"وهللا ما خلك هللا مإمناً حادأل ةرواٌ ة الصحابأكثر  عبد هللا بن العباس( 3) 
 ٌسمع بً إال أحبنً"

ً   كان شاعشهد بدراً وما بعدها من الغزوات مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص   راً محسنا
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 -:حسب المطلوب  التالٌة ةعن األسئل أجٌبً

 :ٌلً  كل مما  أ: بٌنً

ً العدل سبب -1  نتشار األمن .ال ا
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 وفمكن هللا  
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