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:أجيبي عن األسئلة اآلتية / 1س  

ـ مامنزلة العادل عند هللا في األخرة ؟1  

  .على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين 

 :عللي لما يأتي /2س

 . إال أنه من أكثر مايسبب لصاحبه العقاب  همع صغر حجماللسان  -1

 لكثرة آفاته وآثامه التي منها الغيبة والنميمة 

 

 .في الحديث  وشهادته تحذيره من قول الزور ـ كرر الرسول  2   
 ألن كثيًرا من الناس يتهاون به  و أسباب الوقوع فيه كثيرة     
 
ي الصحابي الجليل نفيع الثقفي بأبي بكرة 3  .ـ ُسم ِّ

  ببكرة من حصن الطائف  ألنه تدلى إلى النبي 
 

 

 :فيما يأتي  انسبي كل صحابي لما اشتهر به  - 3س
 

 ما اشتهر به اسم الصحابي

 حديث(  077) علًما جما ، يبلغ مارواه  ـ كان غزير العلم حمل عن النبي 1  وعبدهللا بن عمر
 (جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة : ) قال رضي هللا عنه 

 ، كثير البكاء من خشية هللا  بالحكمة مرتين دعا له الرسول  -2 عبدهللا بن عباس 

 ، بلغت مروياتهأكثر الصحابة رواية للحديث وهوـ يعد حافظ األمة ، 3 أبو هريرة   
 حديثًا(  4305)  

، وكان مفتي المدينة في مرة  24ليلة البعير  استغفرلي رسول هللا : ـ قال 5 جابر بن عبد هللا 
 زمانه 

 صاحب نعل الرسول كان حسن الصوت بالقرآن ، وهو  -4 عبد هللا بن مسعود 

اشتهرت بالعبادة وكثرة الذكر ، سنة سبع من الهجرة  تزوجها الرسول  -6 صفية بنت حيي
 من صفاتها الصدق والكرم 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم
هـ 1442عام ل الفصل الدراسي الثاني  

 

 الفصل الدراسي الثاني               للصف الثاني متوسط             مراجعة مادة الحديث        
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 :ـ مثلي بمثال لكلِّ مما يأتي / 4س

 

 المطلوب  مثال 

ـ العدل في الحكم 1 عدم االتهام من غير دليل   

ـ العدل مع األهل 2 العدل بين األبناء في النفقة ـ تقديم حق الوالدين على الزوجة واألبناء   

 ـ العدل في الوالية 3 قيام الموظف بما كلف به على خير وجه 

 تصديق األخبار دون تثبت  ـ  استعجال إجابة الدعاء 
دون نظر وتعقل ـ االستجابة لداعي الغضب   

ـ االستعجال المذموم 5  

شراء مالبس اليحتاجها  عدمـ   االبتعاد عن التكبر والخيالء  ـ االعتدال في اللباس 4 
 والزينة

 االعتدال في الصدقة بإبقاء مايكفي األهل واألوالد ـ 
 عدم الزيادة في الدين باالبتداع أو النقص بالتقصير في أداء الفرائض 

ـ االعتدال في العبادة 6  

ـ االعتدال في المزاح 0 الصدق في المزاح ـ  تجنب السخرية واالستهزاء باآلخرين   

الكذب في القول ـ الشهادة على الباطل ـ تزوير األوراق النقدية ـ   
تزوير المستندات الرسمية      

ـ الزور 8  

الكبائر ـ 9 الشرك باهلل ـ عقوق الوالدين ـ السحر ـ أكل الربا   

 

 :صنفي أنواع اإلضرار اآلتية كما موضح أمامك / 5س 

(إضرار في العرض و السمعة  – إضرار مالي –إضرار نفسي  – بدنيإضرار )   

 نوع اإلضرار مثال 

بدنيإضرار  ـ السهر االعتداء على اآلخرين بالقتل ـ االعتداء على اآلخرين بالضرب   

 إضرار نفسي ـ مقارنة الشخص بغيره  االستهزاء والسخرية

 إضرار مالي  اإلسراف ـ السرقة  ـاالعتداء على ممتلكات الغير 

 إضرار في العرض و السمعة ـ البهتان ـ القذف  النميمة الغيبة  ـ 
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 :اكملي الفراغات بما يناسبها فيما يأتي / 6س 

 لغيرك من الناس     و ظلمك لـ لنفسك      ظلمك لـ منها : أنواع الظلم  -1

 .   األناة  و    الحلم      في أشج عبد القيس  الخصلتان التي أعجبت الرسول  -2

 . ن في ذلك أذية لهأل    الثالث    يحرم التناجي بين اثنين دون ـ 3

  مشروعية العقوبات والقصاصلمنع الضرر باآلخرين ، شرع اإلسالم أحكاما تحقق ذلك منها  ـ 5

 يتأكد االبتعاد عن مواطن الريب وبيان الريبة في حق من يقتدى بهم  ـ 4

 األمراء  و  العلماء   و  المعلمين   و   اآلباء 

 إذ يقود صاحبه إلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات    الشح    أعظم أسباب الظلم ـ 6

 

 س 7/ اكتبي المصطلح المناسب امام كل تعريف فيما يلي :

    

 المصطلح التعريف

 االعتكاف          لزوم المسجد بنية التعبد هلل تعالى

 العادل    يتبع أمر هللا بوضع كل شيء في موضعه من غير زيادة وال نقصالذي            

 الحلم    التعود على ضبط النفس وكظم الغيظ

 األناة    التثبت وعدم العجلة

 في الدنيا أو اعليه حدً  ب أو رتبضا توعد عليه الشرع بلعن أو غم  

 .في اآلخرة اعذابً 

 الكبائر        

 الغيبة      .ذكر اإلنسان في غيبته بما يكره وهو فيه 

 البهتان               .فيه  ليسذكر اإلنسان في غيبته بما يكره وهو

 النميمة               . بقصد اإلفساد  لغيرنقل كالم ا

   الظلم          وضع الشئ في غير موضعه 
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 :عددي اثنين لكٍل مما يأتي /  8س 

 . ثمرات انتشار العدل بين الناس -1

 .ينتشر األمن /    تحفظ الحقوق من الضياع

 .اآلثار السيئة للعجلة وترك األناة ـ 2

 .كثرة الندم /  الوقوع في ظلم اآلخرين  

 . ـ مفاسد الغيبة والنميمة3

 سبب زوال المحبة بين الناس/ سبب للفرقة بين األهل والجيران  / من كبائر الذنوب 

 .الطرق التي تعين على اجتناب الغضب والتخلص منه ـ 4

تغيير الحال أثناء الغضب فإن كان واقفا / الوضوء أثناء الغضب / باهلل من الشيطان الرجيم  االستعاذة
 تعويد النفس على الحلم   / وإن كان جالًسا فليضطجع يجلس فل

 .مفاسد سوء الظن واالتهام بغير دليل ـ 5

 الوقوع في ظلم اآلخرين /  بين الناس انعدام الثقة  /  انتشار العداوة والبغضاء بين الناس      

 

 

  :اختاري اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حولها فيما يأتي  / 9س 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : .......في أشج عبد القيس هما  الخصلتان التي أعجبت الرسول  ـ 1

القوة مع الغضب -ج السرعة واالستعجال  -أ ب- الحلم واألناة     

:........... صيام اإلنسان للدهر كله يعتبر  -2  

اتباًعا للسنة -أ  اعتدااًل في الطاعة  -ب ج- ابتداًعا في الدين   

:........... قيام الليل كامًلا يعتبر  ـ 3  

اتباًعا للسنة -أ  اعتدااًل في الطاعة  -ب ج- ابتداًعا في الدين   

 : .......يسمى  ،  ـ الذي يتبع أمر هللا بوضع كل شيء في موضعه من غير زيادة وال نقص4

الشجاع -ج  أ-  العادل   الصادق  -ب 

 ........ :  بانتشار العدل بين الناس ينتشر ـ  5

الخوف  – ب  الكذب ـ  ج  أ ـ األمن  

 ......... :هل من أمثلة العدل مع األـ 6

تقديم حق األوالد على  -ج
 الوالدين 

تقديم حق الزوجة على  -ب
 الوالدين 

 العدل بين األبناء في النفقة  -أ

:.........  من أمثلة العدل في الوالية ـ  7  

تكليف الموظف بعمل  -ج
 اليتناسب مع قدراته 

إعطاء الموظف مكافأة على  -ب
  عمل لم ينجزه 

أ-  قيام الموظف بما كلف به على 
 خير وجه 
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وما توفيقي إال باهلل :اعداد   

 قناة البيان للعروض والعلوم الشرعية

https://t.me/albayan_12 

 ........ :هو  ( اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين : ) بقوله  الصحابي الذي دعا له الرسول ـ 8

  أبو هريرة  -أ ب- عبدهللا بن عباس   رضي هللا عنهمأبو بكرة  -ج

 ....... :، هو ( إن فيك خصلتين يحبهما هللا الحلم واألناة : )  الصحابي الذي قال له الرسول ـ 9

أنس بن مالك  -ج عثمان بن عفان  -أ ب- أشج عبد القيس   

:....... من اآلثار السيئة للعجلة وترك األناة   -10  

يكثر التسامح في المجتمع -ب ج- الوقوع في ظلم اآلخرين  تسود المحبة بين الناس  -أ   

 :.......  ( 5374) وهو أكثر الصحابة رواية للحديث وبلغت مروياته أسلم سنة سبع من الهجرة ـ  11

علي بن أبي طالب ـ  ج  أ ـ أبو هريرة  خطاب عمر بن ال – ب 

......... :من االعتدال في األكل والشرب ، صنع طعام ـ 12  

يزيد عن الحاجة  -ج أقل مما نحتاجه  -ب   يكفي الحاجة   -أ 

:............  من أمثلة االعتدال في اللباس والزينة ـ 13  

التبرج -ب ج- االبتعاد عن التكبر والخيالء  ترك اللباس الساتر   -أ   

 :............ من أمثلة االعتدال في العبادة  ـ 14

ترك الصدقة خوفًا من الفقر  -ج ب-الصدقة بجزء من المال وإبقاء  
 مايغني الزوجة واألوالد عن الحاجة 

  الصدقة بكل المال  -أ

:........يعتبر من أنواع الظلم في  ، قتلاالعتداء على الغير بالـ 15  

العرض  -ج  أ- الجسد     المال  -ب 

:منها  أن يتهمه في عرضه بالفاحشة وهو بريء ........ من أنواع الظلم في  ـ 16  

   الجسد  -أ  المال  -ب العرض  -ج

........... : من صور اإلضرار  يعتبر، االعتداء على الممتلكاتـ 17  

في العرض  -ج البدني  -ب   أ-  المالي  

:  .......، تعريف  ذكر اإلنسان في غيبته بما يكره وهو فيه  -18  

البهتان -ج النميمة  -ب   أ-  الغيبة  

 :  .......، تعريف فيه  ليساإلنسان في غيبته بما يكره وهو ذكر ـ 19

 الغيبة   -أ النميمة  -ب البهتان -ج

: ........نقل كًلم الغير بقصد اإلفساد ، تعريف  ـ 20  

البهتان -ج  الغيبة   -أ ب- النميمة  

 :....... من مفاسد سوء الظن واالتهام بغير دليل ـ  21

يكثر التسامح والعفو  -ج تسود المحبة بين أفراد  -ب 
   المجتمع

انتشار العداوة والبغضاء بين  -أ
 الناس

 ......... : من الطرق التي تعين على اجتناب الغضب ، تغيير الحال ، فإن كان واقفاا فـ ـ 23

ليضطجع -ج ليقف -ب   أ- ليجلس   

 : ببكرة من حصن الطائف  قيل له أبو بكرة ألنه تدلى للرسول  ............الصحابي  -24

عمر بن الخطاب   -ج عثمان بن عفان  -ب   أ- نفيع بن الحارث  

 :ينتفخ بسبب الغضب لفوران دم الغاضب ....... معنى أوداجه ، الودج هو عرق في  ـ 25

القلب  -ج اليد -ب   أ- العنق    

https://t.me/albayan_12

