
أسئلة المراجعة(3حديث )

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

( وتمام الحديث : ....إن هللا يقبل توبة العبد) قال  (1)

    ما لم يُشرك )أ( 

  ما لم يُصّر على المعصية )ب( 

رـلم يَُغْرغ   ما )ج( 

ما لم يجاهر بالمعصية )د( 

يٍَّة َمْهلََكٍة هلل أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض »حديث (2) :جليلالصحابي ال رواه« َدوِّ

   أبو هريرة )أ( 

عمرعبد هللا بن  )ب( 

عباسعبد هللا بن  )ج( 

عبد هللا بن مسعود )د( 

( أَلَهُ فَأَتَى َراِهبًا فََسَ ...َكاَن فِي بَنِي إِْسَرائِيَل َرُجٌل قَتََل تِْسَعةً َوتِْسِعيَن إِْنَسانًا) معنى )الراهب( في حديث (3)

 هو:

     المتعبد في صومعته من النصارى )أ( 

يهودالمتعبد في صومعته من ال )ب( 

العالم في قومه من أي ديانة كان )ج( 

ال إجابة صحيحة )د( 

( :وضع الشيء في غير موضعه، والتصرف في حّق الغير، ومجاوزة حّد الشارع) (4)

      تعريف لغوي للظلم )أ( 

      ي للظلمتعريف شرع )ب( 

      تعريف شرعي للخيانة )ج( 

     تعريف لغوي للبهتان )د( 

..( على :َكاَن فِي بَنِي إِْسَرائِيَل َرُجٌل قَتََل تِْسَعةً َوتِْسِعيَن إِْنَسانًا، ثُمَّ َخَرَج يَْسأَلُ استدل العلماء بحديث ) (5)

      صحة توبة القاتل المتعمد )أ( 

العال م على العابدفضل  )ب( 

استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب )ج( 

جميع ما ذكر )د( 

هو الصحابي الجليل : «الظُّْلُم ظُلَُماٌت يَْوَم اْلقِيَاَمِة » راوي حديث (6)

      عبد هللا بن عمر )أ( 

      عبد هللا بن مسعود )ب( 

      عبد هللا بن عباس )ج( 

      أنس بن مالك د() 



أسئلة المراجعة(3حديث )

الظلم أنواع، وأعظمه على اإلطالق : (7)

عقوق الوالدين )أ( 

اإلشراك باهلل تعالى )ب( 

ترك الزكاة )ج( 

قتل النفس عمدا )د( 

إلى هللا تعالى : يسّمى الحديث الذي ينسبه النبي  (8)

      حديثا مرفوعا )أ( 

     حديثا موقوفا )ب( 

    حديثا قدسيا )ج( 

ال إجابة صحيحة )د( 

بكنيته، واسمه :   ذّر الغفاري وأباشتهر الصحابي الجليل  (9)

   سعد بن مالك بن سنان )أ( 

جندب بن جنادة )ب( 

عقبة بن عمرو )ج( 

عبد الرحمن بن صخر )د( 

َ لَيُْملِي لِلظَّالِِم َحتَّى إَِذا ) معنى )يُملي( في قوله  (11) ( هو:أََخَذهُ لَْم يُْفلِْتهُ إِنَّ هللاَّ

يمهل )أ( 

يؤخر  )ب( 

يطيل )ج( 

جميع ما ذكر )د( 

ًماراوي حديث ) (11) ْمُت الظُّْلَم َعلَى نَْفِسي، َوَجَعْلتُهُ بَْينَُكْم ُمَحرَّ ( هو الصحابي الجليل: ... يَا ِعبَاِدي إِنَّي َحرَّ

ذّر الغفاري وأب )أ( 

      أبو هريرة )ب( 

     عبد هللا بن عمر )ج( 

سعد بن أبي وقاص )د( 

عاقبة من عواقب الظلم، ودليله قوله تعالى: خذالن الظالم عند هللا تعالى (12)

ا ظَلَُمواْ ) )أ(  ن قَْبل ُكْم لَمَّ     ...( َولَقَْد أَْهلَْكنَا اْلقُُروَن م 

   ل َمة ...(ٰ  ظَـ َوه ىَ  ٰ  ل َك أَْخُذ َربَّك إ َذا أََخَذ اْلقَُرىٰ  َوَكذ) )ب( 

ينَ ٰ  َما ل لظَـّ) )ج(  يٍم َوالَ َشف يٍع يُطَاعُ  ل م  ْن َحم  (م 

بُّ الظَـّ) )د(  يَن(ٰ  إ نَّهُ الَ يُح     ل م 
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ورد في تفسير حرمات هللا عّدة أقوال، منها تفسير اإلمام مجاهد، وهو قوله : (13)

والّشرهر الحررا،  والُمْحرر ، حتّرى   والبلرد الحررا،هي خمس الكعبة الحررا،  والمسرجد الحررا،   )أ( 

يحلّ 

هي مّكة  والحّج  والعمرة  وما نهى هللّا عنه من معاصيه كلّها )ب( 

     كّل ما أوصى هللّا بتعظيم أمره فتشمل مناسك الحّج كلّها هي )ج( 

ال إجابة صحيحة )د( 

تعريف لغوي لـ : )ما ال يَِحلُّ اْنتِهاُكه( (14)

الكبائر )أ( 

الموبقات )ب( 

المعاصي )ج( 

الُحـرمة )د( 

َ لَيُْملِي لِلظَّالِِم َحتَّى إَِذا أََخَذهُ لَْم يُْفلِْتهُ ) قال رسول هللا  (15) ( ثم قرأ قوله تعالى :  إِنَّ هللاَّ

يدٌ إ نَّ ل َمة ٰ  َوه َى ظَـ ٰ  ل َك أَْخُذ َربَّك إ َذا أََخَذ اْلقَُرىٰ  َوَكذ) )أ(     (أَْخَذهُ أَل يٌم َشد 

ا ظَلَُمواْ ) )ب(  ن قَْبل ُكْم لَمَّ     ...( َولَقَْد أَْهلَْكنَا اْلقُُروَن م 

َ َغـ) )ج(  ا يَْعَمُل الظَـّٰ  َوالَ تَْحَسبَنَّ هللاَّ ل ُموَن ...(ٰ  ف الً َعمَّ

ال إجابة صحيحة )د( 

: المراد بحرمات المسلمين (16)

محرمة ماله )أ( 

محرمة دمه )ب( 

محرمة عرضه )ج( 

جميع ما ذكـر )د( 

، والواجب منها باتفاق العلماء:حقوق المسلم كثيرة (17)

تشميت العاطس )أ( 

اتّباع الجنائز )ب( 

رّد الّسالم )ج( 

النصيحة )د( 

ضروريات الدين ...( على ذكر بعض مٌ فَإِنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َوأَْعَراَضُكْم َعلَْيُكْم َحَرا) اشتمل حديث (18)

 ، وهي : التي جاء الدين اإلسالمي بحمايتها وصيانتهاالخمس      

حفظ النفس والمال )أ( 

حفظ العقل )ب( 

حفظ العرض )ج( 

أ + ج )د( 
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: إَذا لَقِيتَهُ فََسلِّْم َعلَْيهِ راوي حديث ) (19) لِم ِستٌّ ِِ لِم َعلَى الُمْس ِِ هو الصحابي الجليل: ( ...َحقُّ الُمْس

هريرة وأب )أ( 

أنس بن مالك )ب( 

     عبد هللا بن عمر )ج( 

سعد بن أبي وقاص )د( 

: من عالماتعالمة خيانة األمانة  (21)

الكفر  )أ( 

 النفاق )ب( 

  الشرك )ج( 

ال إجابة صحيحة )د( 


