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اختبار مادة الحديث للصف الثاني متوسط  ,الفصل الدراسي الثاني ,الفترة األولى  ,لعام 4114-4119هـ
السؤال األول  :اختاري اإلجابة الصحيحة

( :درجة على كل فقرة )

 -1الصحايب الذي أثىن عليه الرسول  وقال عنه  ( :نعم أهل البيت عبداهلل وأبو عبداهلل وأم عبداهلل ) هو :
ج -عبداهلل بن مسعود
أ -عبداهلل بن العباس
د -عبداهلل بن عمر بن اخلطاب
ب -عبداهلل بن عمرو بن العاص
 -2أم ادلؤمنٌن  ,كانت من أحب النساء اىل النيب  , متيزت بالعلم والذكاء وقوة احلفظ  ,تويف النيب يف حجرهتا ودفن فيها :
ج -عائشة
أ -خدجية 
د -أم سلمة
ب -حفصة 
 -3حرب األمة  ,ابن عم الرسول دعا له النيب باحلكمة مرتٌن  ( :اللهم علمه التأويل وفقهه يف الدين ) هو :
ج -سعيد بن زيد
أ -عبداهلل بن العباس
د -أبو بكر الصديق
ب -عبداهلل بن عمرو
 -4الصحايب الذي قال  :واهلل ما خلق اهلل مؤمنا يسمع يب إال أحبين هو :
ج -جابر بن عبداهلل
أ -أبو هريرة
د -عبداهلل بن العباس
ب -سعيد بن زيد
السؤال الثاين :صلي بٌن الكلمة ومعناها:
معناها
الكلمة
-2عابه من العيب
 -4المقسط
-1التكبر
 -2شانه
-1التثبت وعدم العجلة
 -1األناة
-4العادل
 -1مخيلة
السؤال الثالث :املئي الفراغ ( :نص درجة على كل فراغ)
 -1قػػال رسػػول اهلل  ( :إن ادلقسػػطٌن عنػػد اهلل علػػى منػػابر مػػن نػػور عػػن اػػٌن الػػرلن عزوجػػل وكلتػػا يديػػه اػػٌن الػػذين يعػػدلون يف
حكمهم وأهليهم وما ولوا )
 -2من أمثلة العدل يف احلكم عدم االهتام من غًن دليل ومن أمثلة العدل مع األهل ادلساوة بٌن األوالد
 -3من فوائد االتصاؼ بالرفق حمبة اهلل تعاىل ومن آثار العنف يف التعامل بغض اهلل وبغض الناس
 -4من أمثلة االستعجال ادلذموم تصديق األخبار دون تثبت ومن اآلثار السيئة للعجلة الوقوع يف ظلم اآلخرين
 -5من االعتدال يف األكل والشرب عدم صنع طعام يزيد عن احلاجةمن االعتدال يف ادلزاح اجتناب السخرية واالستهزاء باآلخرين
(نص درجة على كل فقرة)
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