
 
 
 

 هـ4114االسم :                                                                   التاريخ:     /    /

 هـ4114-4119لعام  , ثانية, الفترة الالثاني الفص  الدراسي ,متلوسط لو  األ للصفالحديث مادة  اختبار

 )درجة على كل فقرة ( السؤال األول : اختاري اإلجابة الصحيحة :
 :ىوباحلكمة مرتني قال : ) اللهم علمو التأويل وفقهو يف الدين (  , دعا لو الرسول  ابن عم الرسول  -1

 عبداهلل بن العباس  -ج                عمر عبداهلل بن  - أ

 عبداهلل بن مسعود   -د                       أبو ىريرة  - ب
 :أول مولود يف اإلسالم من األنصار بعد اهلجرة  -2

  عمران بن حصني  -ج               عبداهلل بن عمر - أ

 موسى األشعري أبو  -د                    النعمان بن بشري - ب
 ىو :)نعم أىل البيت عبداهلل وأبو عبداهلل وأم عبداهلل ( : عنو الرسول الصحايب الذي قال  -3

 العباس عبداهلل بن  -ج                 عبداهلل بن عمرو - أ

 عبداهلل بن  الزبري   -د               عبداهلل بن مسعود  - ب
 ىو :: ) مثل املؤمنني يف توادىم وترامحهم وتعاطفهم (  التعاطف يف قولو معىن كلمة  -4

 التعاون -ج                  احملبة - أ

 التواصل -دالتجانس                - ب
 درجة على كل فقرة(نص ) صلي بني الكلمة ومعناىا:السؤال الثاين :

 معناها الكلمة

 جعل طرفي الرداء على أحد الكتفين دون إزار-1 اشتمال الصماء -1

 االستماع لحديث القوم دون علمهم ال تجسسوا  -2

 البحث عن العورات -2 بوائقه  -3

 تقول-4 تقرأ  -4

  شره-3 
 (راغ)نص درجة على كل ف :املئي الفراغ السؤال الثالث :

 ..(ماهنى اهلل عنو.واملهاجر من ىجر .لسانو ويده.املسلم من سلم الناس من : )قال رسول   -1

 التساىل يف ظهور العورة .و .السباحة املواطن اليت يتساىل فيها كثري من الناس بانكشاف العورات من -2

 ......قلة احلياء..يدل على

 بنصحو ومننعو من الظلم ونردعو عنو.يكون نصر األخ وىو ظامل بـــ) انصر أخاك ظاملا او مظلوما (  قال رسول اهلل   -3

التهـاجر والقييعـة ..ومن األعمال البدنية املفسدة لألخوة .االهتام من دون دليل جملرد الشكاألعمال القلبية املفسدة لألخوة من -4
 .السب والشتم والغيبة.ومن األقوال املفسدة لألخوة .برتك التزاور والسالم

 وضع القمامة امام بيتو.ومن صور أذية اجلار افشاء السالم واطعام اليعام.من األمور اليت تنشر املودة بني املسلمني  -5

 )أسال اهلل لكن التوفيق والنجاح    معلمة املادة / أمرية خبش(



 
 
 

                  


