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اختبار مادة الحديث للصف األلو متلوسط  ,الفص الدراسي الثاني ,الفترة الثانية  ,لعام 4114-4119هـ

السؤال األول  :اختاري اإلجابة الصحيحة

( :درجة على كل فقرة )

 -1ابن عم الرسول  , دعا له الرسول  باحلكمة مرتني قال  ( :اللهم علمه التأويل وفقهه يف الدين ) هو:
ج -عبداهلل بن العباس
أ -عبداهلل بن عمر 
د -عبداهلل بن مسعود
ب -أبو هريرة
 -2أول مولود يف اإلسالم من األنصار بعد اهلجرة :
ج -عمران بن حصني 
أ -عبداهلل بن عمر 
د -أبو موسى األشعري
ب -النعمان بن بشري 
 -3الصحايب الذي قال عنه الرسول ( :نعم أهل البيت عبداهلل وأبو عبداهلل وأم عبداهلل ) هو :
ج -عبداهلل بن العباس 
أ -عبداهلل بن عمرو 
د -عبداهلل بن الزبري 
ب -عبداهلل بن مسعود
 -4معىن كلمة التعاطف يف قوله  ( : مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم ) هو :
ج -التعاون
أ -احملبة
د -التواصل
ب -التجانس
السؤال الثاين :صلي بني الكلمة ومعناها:
الكلمة
 -1اشتمال الصماء
 -2ال تجسسوا
 -3بوائقه
 -4تقرأ

(نص درجة على كل فقرة)

معناها
جعل طرفي الرداء على أحد الكتفين دون إزار
االستماع لحديث القوم دون علمهم
البحث عن العورات
تقول
شره

السؤال الثالث :املئي الفراغ :
 -1قال رسول ( :املسلم من سلم الناس من ........................واملهاجر من هجر )............................
 -2من املواطن اليت يتساهل فيها كثري من الناس بانكشاف العورات ......................والتساهل يف ظهور العورة
يدل على.............................
 -3قال رسول اهلل  ( انصر أخاك ظاملا او مظلوما ) يكون نصر األخ وهو ظامل بـ ـ......................................
 -4م ـ ـ ــن األعم ـ ـ ــال القلبي ـ ـ ــة املفس ـ ـ ــدة ل خ ـ ـ ــوة ...................................وم ـ ـ ــن األعم ـ ـ ــال البدني ـ ـ ــة املفس ـ ـ ــدة ل خ ـ ـ ــوة
..........................................ومن األقوال املفسدة ل خوة .............................................
 -5من األمور اليت تنشر املودة بني املسلمني .....................ومن صور أذية اجلار ..................................
(أسال اهلل لكن التوفيق والنجاح معلمة املادة  /أمرية خبش)
(نص درجة على كل فراغ)

