
 هـ4114 السادس الفصل األول للعام  للصف الحديث لمادة شاملة أسئلة

 (  -4-معاملة الناس  في وسلم عليه الله صلى النبي هدي) األولى الوحدة

 

 

 

 

 

 : يناسب بما التالية الفراغات / أكملي4س

 ............................... الرحمة با  المراد -4

 .......................و......................الصغار مع وسلم عليه الله صلى النبي تعامل نماذج من -2

 ..........................................................    العاص بن عمرو بن الله عبد صفات من -3

 : التالية العبارات أمام)×(  أو)√ (  عالمة / ضعي2س

 (     )    بالصغار رحيما   وسلم عليه الله صلى النبي كان -1

 (        )   والشجاعة  القوة بالرحمة المراد -2

 (       )   التجارة عنه الله رضي عمرو بن الله عبد صفات من -3

 (       يالطفهم ) كان الصغار مع وسلم عليه الله صلى النبي صور من -4

 )     (  توجيههم الصغار مع وسلم عليه الله صلى النبي صور من -5

 )                    )     العالية والمكانة العلو(  كبيرنا شرف يعرف)  وسلم عليه الله صلى قوله معنى -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 رحمته بالصغار صلى الله عليه وسلم بالصغارالدرس األول : 

 مالطفته صلى الله عليه وسلم للصغار وتوجيهه لهم:  الدرس الثاني

 احترامه صلى الله عليه وسلم وإهداؤه إليهم الدرس الثالث :

 دعاؤه صلى الله عليه وسلم للصغار وتشجيعهم على العمل الصالح الدرس الرابع : 

 



 :  األقواس بين من الصحيحة اإلجابة / اختاري3س

4 
 :فضائل من( الله عبد وأم الله عبد وأبو الله عبد البيت أهل نعم:) وسلم عليه الله صلى النبي عنه قال

 الخطاب بن عمر( د) بكر أبو( جـ) هريرة أبو( ب) عمرو بن الله عبد( أ) 

2 

 :  على( يليك مما وكل بيمينك وكل الله سم غالم يا)  : وسلم عليه الله صلى النبي قول يدل

    تعامله في النبي هدي( أ)

 الصغار مع

 تعامله في النبي هدي( ب)

 الكبار مع

 تعامله في النبي هدي( جـ)

 الخدم مع

 في النبي هدي( د)

 الجيران مع تعامله

3 
 : الرحمة معنى

 الشدة( د) والشفقة العطف( جـ)   الجفاء( ب) القسوة( أ)

1 

 :  على( الحكمة علمه اللهم ) عنه الله رضي عباس بن الله لعبد وسلم عليه الله صلى النبي قول يدل

 عليه الله صلى دعاءه( أ)

 للصغار

  الله صلى توجيهه ( ب)

 للصغار وسلم عليه

    الله صلى مداعبته( جـ)

 للصغار وسلم عليه

 الله صلى احترامه( د)

 للصغار وسلم عليه

5 

 : ( كبيرنا شرف يعرف: )  وسلم عليه الله صلى قوله معنى

   بالصغار الرحمة( أ)
 وينزله الكبير يقدر( ب)

   منزلته
 صلة الرحم( د)            مقاطعتهم( جـ)

6 
 :  عنه الله رضي عمرو بن الله عبد  صفات من

 الكرم( د) الحياء( جـ)   بالعبادة االجتهاد( ب)   التجارة( أ)

7 

 : على(النغير ما فعل يا عمير) مالك ابن أنس ألخ وسلم عليه الله صلى النبي قول يدل

 عليه الله صلى دعاءه( أ)

 للصغار

 الله صلى توجيهه( ب)

 للصغار وسلم عليه

 الله صلى مداعبته( جـ)

 للصغار وسلم عليه

 الله صلى احترامه( د)

 للصغار وسلم عليه

 

 : يلــــــــــي ما علـــــى / أجيــــــبي1س

 ( .كبيرنا بشرف) المراد ما ـ 4

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

 .   الصغار مع وسلم عليه الله صلى النبي صور من بعض  عددي ـ 2 

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

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

 .عنه الله رضي العاص بن عمرو بن الله عبد صفات من بعض أذكري ـ3

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

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



 

 

 

 

 

 : التالية الفراغات / أكملي4س

 الرحم صلة معنى -1

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

 

 .......................................و............................ لرحمه وسلم عليه الله صلى النبي صلة نماذج من -2

  .......................................................................عنه الله رضي األنصاري أيوب أبي صفات من -3

 ..…………………………………………………………………………  هم الرحم ذوي -1

 : التالية العبارات أمام)×(  أو)√ (  عالمة / ضعي2س

)           (  محبتهم لرحمه  وسلم عليه الله صلى  النبي صلة نماذج من  -4  

)         (     التجارة عنه الله رضي األنصاري أيوب أبي صفات من -2  

.  )         (  البشاشة  رحمه مع وسلم عليه الله صلى النبي صفات من -3  

)        (  يهمعل والثناء محبتهم  وسلم عليه الله صلى النبي صلة نماذج من -4  

)        (   األقارب إلى اإلساءة الرحم صلة معنى -5  

)        (  الجنة دخول أسباب من الرحم صلة -6  

 

 

 

 

 

 

 )محبته صلى الله عليه وسلم لذوي رحمه ودعوتهم للخير (الدرس السادس 

 رحمه ومشاركتهم أحزانهم () مالطفته صلى الله عليه وسلم لذوي الدرس السابع 

 )من فضائل صلة الرحم (الدرس الثامن 

  



 :األقواس بين من الصحيحة اإلجابة / اختاري3س

4 
 :  عنه الله رضي األنصاري أيوب أبي صفات من

 الكرم( د) الحياء( جـ) بالعبادة االجتهاد( ب) التجارة( أ) 

2 
 :   رحمه مع  وسلم عليه الله صلى النبي صور من

 قطيعتهم( د) الدعاء عليهم( جـ) بغضهم( ب) محبتهم والثناء عليه( أ)

3 
 :فضائل من المدينة قدم عندما وسلم عليه الله صلى الرسول عنده أقام

 أبو هريرة( د) أبو أيوب األنصاري( جـ)   عباس ابن الله عبد( ب) عمرو بن العاص (أ)

1 
 : إلى اإلحسان هي الرحم صلة معنى

 األقارب( د) الخادمات( جـ) األصدقاء  ( ( ب) الجيران (أ)

5 
 :المراد بذوي الرحم

 الخدم( د)            الجيران( جـ) األصدقاء(  ب) األقارب( أ)

 

 :/ أجيبــــــي عــــــما يلـــــــــــــي 1س

 (  الرحم صلة)  بـ المراد ما ـ 1

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

 

 .  رحمه مع وسلم عليه الله صلى النبي صور من  ثالثة عددي ـ 2 

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

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

 

 .عنه الله رضي األنصاري أيوب أبي صفات من بعض أذكري ـ3

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

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

 

 .  الرحم صلة فضائل من بعض عددي-4

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

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (أمام العبارة الخاطئة فيما يلي : x(أمام العبارة الصحيحة وعالمة) √ / ضعي عالمة ) 4س

 من صفات النبي مع جلسائه تواضعه )    ( -4

 من صفات النبي مع جلسائه سماعه لهم )     ( -2

 لهم )    ( من صفات النبي مع جلسائه عدم اإلصغاء -3

 كان النبي كثير التبسم مع جلسائه )     ( -1

 من تواضع الرسول كراهته أن يقوم أصحابه له إذا دخل المجلس )    ( -5

 إذا أسر أحد حديثا في أذن الرسول اليرفع رأسه حتى يرفع المتحدث رأسه إصغاء له )    ( -6

 ليجلس مكانه )     (ال يجوز ألحد المدعوين أن يقيم غيره من المدعوين  -7

  كان عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي كثير العبادة زاهدا  في الدنيا )     ( -8

 (خول و الخروج من المجلس )      من آداب المجالس هو السالم عند الد -9

 /  اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس:2س

4 

 المقصود بـ ) ال يقيمن أحدكم الرجل........(:

ال يجوز إقامة الرجل ( أ) 

 من مجلسه

تحريم إقامة الرجل ( ب)

 من مجلسه

استحباب إقامة الرجل ( جـ)

 من مجلسه

يجوز إقامة الرجل من ( د)

 مجلسه

2 
 من صفات الرسول مع جلسائه :

 عدم اإلنصات( د) عدم التبسم لهم  (جـ) الذم (ب) التواضع ( أ)

3 

  وسلم )إن عبد الله رجل صالح( من فضائل:قال له الرسول صلى الله عليه 

 عبد الله بن العاص( جـ)   عبد الله بن مسعود( ب) عبد الله بن عباس( أ)
عبد الله بن عمر بن ( د)

 الخطاب

1 
 حكم إقامة الرجل من مجلسه:

 مستحب( د)            جائز (جـ) ال يجوز( ب)   واجب( أ)

 

 

)تواضعه صلى الله عليه وسلم لجلسائه وسماعه الدرس التاسع 

 لهم(

 جلسائه () بشاشته صلى الله عليه وسلم مع الدرس العاشر 

 ) من آداب المجلس(الدرس الحادي عشر 

 



 : يلـــــــــــــي عــــــما / أجيبــــــي3س

 ماهي صفات النبي صلى الله عليه وسلم مع جلسائه. -4

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

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

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

 اذكري مثال من بشاشة النبي مع جلسائه. -2

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

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

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

 عددي صفات عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.-3  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (أمام العبارة الخاطئة فيما يلي : x(أمام العبارة الصحيحة وعالمة) √ / ضعي عالمة ) 4س

 كان النبي يحسن إلى جيرانه )     ( -4

 يتفقد أحوال جيرانه )     (كان النبي  -2

 كان النبي يهدي جيرانه )      ( -3

 السيدة عائشة كانت مشهورة بالذكاء والفطنة )     ( -1

 من صور اإلحسان إلى الجار عدم الصبر على أذاهم )       ( -5

 الميراث هو ما يخلفه الحي من مال )       ( -6

 س:/ اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقوا2س

4 
 يقول الرسول صلى الله عليه وسلم )مازال جبريل يوصيني بالجار ........( يدل قوله )مازال( على:

 تقليل  الوصية بالجار( د) عدم الوصية بالجار( جـ) تخفيف الوصية بالجار( ب) كثرة الوصية بالجار( أ) 

2 
 توفي النبي  في حجرة ............. ودفن فيها:

 السيدة مريم( د) السيدة حفصة( جـ) السيدة خديجة(ب) عائشةالسيدة ( أ)

3 
 من صور اإلحسان إلى الجار:

 عيادة مريضهم(د) التجسس عليه( جـ)   عدم الصبر على أذاه( ب) أذيته( أ)

1 
  أفضل المالئكة الكرام:

  ميكائيل (د) ملك الموت( جـ) إسرافيل( ب) جبريل( أ)

5 
 بالجار:حكم إلحاق األذى 

 مستحب (د) جائز            (جـ) محرم( ب)   واجب( أ)

 

 

 ) )إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى الجيران (الدرس الثاني عشر 

 ) نهيه صلى الله عليه وسلم عن إيذاء الجار وصبره على أذاه (الدرس الثالث عشر 

 ) حديث مازال جبريل....الخالدرس الرابع عشر 



 : يلـــــــــــــي عــــــما / أجيبــــــي3س

 عددي صور اإلحسان إلى الجار.-4

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

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

 اذكري فضائل أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها.-2

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

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

 )حتى ظننت أنه سيورثه(. دل قول النبي صلى الله عليه وسلمعلى ماذا ي-3

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسأل الله لكن التوفيق والسداد في الدارين                                

 

 

 

 

 

 

 



 



 هـ4114 السادس الفصل األول للعام  للصف الحديث لمادة شاملة أسئلة

 (  -2-في معاملة الناس وسلم عليه الله صلى النبي هدي) الثانية  الوحدة

 

 

 

 

 (أمام العبارة الخاطئة فيما يلي : x(أمام العبارة الصحيحة وعالمة) √ / ضعي عالمة ) 4س

 (        كان النبي يكافْى الخدم ) -4

 (    من هدي النبي في تعامله مع الخدم الوصية لهم )    -2

 (     من هدي النبي في تعامله مع الخدم عيادتهم )   -3

 (    من هدي النبي في تعامله مع الخدم عدم اإلساءة إليهم بالقول أو العمل )    -1

 (      )   معنى ) رجل أعطى ثم غدر( أي أنه عاهد بالله وحلف على الوفاء ثم يغدر -5

 (        سبب قوة الحفظ عند الصحابي أبو هريرة هو أن النبي دعا له بقوة الحفظ )  -1

 / اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس:2س

4 
 من صور اإلحسان للخدم:

 إهمالهم( د) عدم الكالم معهم (جـ) البعد عنهم( ب) مكافأتهم( أ) 

2 

 المقصود بالحديث القدسي:

حين يحدث فيه النبي ( أ)

 عن الله

حين يحدث فيه  (ب)

 النبي عن موسى

حين يحدث فيه النبي ( جـ)

 عن عيسى

حين يحدث فيه ( د)

 النبي عن إبراهيم

3 
 دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوة الحفظ:

 أبو أيوب األنصاري(د) عبد الله بن عباس( جـ)   أبو هريرة (ب) عمرو بن العاص( أ)

1 
  ........... وزوجته وخادمه يقسمون الليل ثالثاً يصلي هذا ثم يوقظ هذا: كان

  أبو بكر(د) أبو هريرة( جـ) عثمان بن عفان( ب) عمر بن الخطاب( أ)

5 

 حكم إعطاء الخدم والعمال حقوقهم:

 منهي عنه( د)            جائز (جـ) محرم( ب)   واجب( أ)

 خدمه هدية صلى الله عليه وسلم في تعامله معالدرس األول : 

 وصيته صلى الله عليه وسلم بالخدم والعمال الدرس الثاني :

 نهيه صلى الله عليه وسلم عن منع الخادم أجرتهالدرس الثالث : 



 

 : يلـــــــــــــي عــــــما / أجيبــــــي2س

 وضحي هدي النبي في تعامله مع الخدم. -4

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

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

 عرفي الحديث القدسي.-2

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

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

 قال الله تعالى في الحديث القدسي: )ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة ...،( من هم هؤالء الثالثة.-3

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

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

 تعرفينه عن أبي هريرة رضي الله عنه. اكتبي ما-1

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي: X(أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √ضعي عالمة )  /4س

 (   من هدي النبي في التعامل مع الوفود هو إكرامهم  )     -4

 (     يوم  ) 22مدة الضيافة الواجبة   -2

 (    من هدي النبي في التعامل مع الوفود هو عدم  إكرامهم  )    -3

 (   إن إكرام الضيف من العبادة  )      -1

 (   أيام )    3مدة الضيافة المستحبة هو ما زاد عن    -5

 (   من هدي النبي في التعامل مع الوفود هو مالطفتهم ومؤانستهم )      -6

 (     إكرام الضيف يكون بطالقة الوجه )    -7

 (   حيب فيهم  )   من هدي النبي في التعامل مع الوفود هو التر   -8

 (    إكرام الضيف يكون  بطيب الكالم  )      -9

 (     على المضيف أن يبادر ضيفه باإلكرام المادي فقط )   -42

 (    على المضيف أن يبادر ضيفه باإلكرام المادي والمعنوي )    -44

 (       من هدي النبي في التعامل مع الضيوف هو حرصه على استضافة الفقراء )  -42

 (    المقصود بالصفة موقع مظلل آخر المسجد لألغنياء )      -43

 (       من هدي النبي في التعامل مع الضيوف هو حرصه على شبع ضيوفه )   -41

 

 

 

 

 

 

 

 مالطفته صلى الله عليه وسلم للوفود وإكرامه لهمالدرس الرابع : 

 هديه  صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الضيوفالدرس الخامس :

 حديث) من كان يؤمن بالله....................( الدرس السادس: 

 

 

 

 

 



 / اختاري اإلجابة الصحيحة مما يأتي:2س

 مدة الضيافة المستحبة هو ما زاد : -4

 

 )د( يوم وليلة )ج( إلى اليوم الثالث  )ب( إلى يومين )أ(إلى يوم

 ما زاد عن اليوم الثالث للضيافة فهو : -2

 

 )د( صدقة )ج( زكاة )ب( واجب )أ( سنة

 مدة الضيافة الواجبة : -3

 

 يوم22)د(   أيام 42)ج(  أيام5)ب(  )أ( يوم وليلة

 من هدي النبي في التعامل مع الضيوف هو حرصه على....... -1

 

 )د( كالم ضيوفه )ج( شبع ضيوفه )ب( جوع ضيوفه ضيوفه )أ( ذهاب

 معنى )يحرجه (: -5

 

 )د( أي يصيبه بالحزن )ج( أي يصيبه بالجوع )ب(أي يصيبه بالفرح )أ( أي يصيبه بالحرج

 من آداب الضيافة التي يستحب للمضيف التأدب بها: -6

 

 الوجه)د( جمود  )ج( بشاشة الوجه )ب(غضب الوجه )أ(عبوس الوجه

 من آداب الضيافة التي يستحب للضيف التأدب بها: -7

 

)أ(اإلقامة طويال لدى 

 المضيف

أيام لدى  42)ب( اإلقامة 

 المضيف

)د( عدم اإلقامة طويال لدى  )ج(  السهر عند المضيف

 المضيف

 الصحابي الذي كان يحمل أحد ألوية بني كعب الثالثة هو ............... -8

 

عمرو أبو  )أ( خويلد بن

 شريح العدوي الخزاعي.

)ج (عبدالله بن عمر بن  )ب( أبو هريرة

 الخطاب

 )د( حذيفة بن اليمان
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 للفقراء الغرباء
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 المسجد للفقراء الغرباء

)د( موقع مظلل آخر 
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 (أمام العبارة الخاطئة فيما يلي: X(أمام العبارة الصحيحة وعالمة)  √/ ضعي عالمة ) 4س
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 دعوته صلى الله عليه وسلم لغير المسلمينالدرس السابع : 
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 رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوانالدرس العاشر :
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 مالكه -د والده -ج والدته -ب صديقه -أ

 جزاء من يعذب الحيوان هو: -5
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 تكليفها فوق طاقتها -د تجويعها -ج تعذيبها -ب عدم تعذيبها -أ

 مل مع الحيوان هو...............من هدي النبي في التعا -7
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