
 
 
 

 هـ4114االسم :                                                                   التاريخ:     /    /

 هـ4114-4119لعام  , ثانية, الفترة الالثاني الفصل الدراسي ,متوسط  ثاني ال للصفالحديث مادة  اختبار

 )درجة على كل فقرة ( السؤاؿ األوؿ : اختاري اإلجابة الصحيحة :
 ( ىو :) أحد العشرة املشهود هلم باجلنة , من السابقني األولني , أسلم قدميا قبل دخوؿ دار األرقم بن أيب األرقم  -1

 بن مسعودعبداهلل  -ج                         سعيد بن زيد  - أ

 أبو صرمة   -د                     جابر بن عبداهلل   - ب
 :مره ( ىو  25ليلة البعري  وقاؿ : ) استغفر يل رسوؿ اهلل  أيب من أجل البقا  م  أخو ي ( ) مل أشهد بدرا وال أحدا منعينقاؿ:  -2

  جابر بن عبداهلل -ج                سعيد بن زيد   - أ
 عمار بن ياسر  -د                عبداهلل بن عباس - ب

 :الصحايب ىو  , و الرسوؿ كاف خرياً فاضالً صاحب عبادة , كاف امسو يف اجلاىلية يساراً فغري امس -3

 سعيد بن زيد -ج          عبداهلل بن العباس - أ

 سليماف بن صرد   -د            عمار بن ياسر  - ب
من عاداه عاداه اهلل ومن : ىو وامو وابوه : اصربو موعدكم اجلنة , وقاؿ عنو خالد بن الوليد الصحايب الذي قاؿ عنو الرسوؿ  -4

 :ىو  ابغضو أبغضو اهلل 

 أبو ىريرة   -ج             عمار بن ياسر  - أ

 عبداهلل بن العباس -د               سعيد بن زيد - ب
 ببكرة من حصن الطائف فكين أبا بكرة ىو : الصحايب الذي تدىل اىل النيب  -5

 عبد الرمحن بن صخر  -ج             سليماف بن صرد - أ

 نفي  بن احلارث الثقفي -د               مالك بن قيس  - ب
 :املئي الفراغ : )نص درجة على كل فراغ( ينالسؤاؿ الثا

 ..يسترت من البوؿبقربين فقاؿ: ) إهنما ليعذباف وما يعذباف يف كبري , أما أحدمها فكاف ال . مر رسوؿ اهلل  -1

  واحدة ....( مث أخذ جريدة رطبة فشقها نصفني فغرز يف كل قربميشي بالنميمةوأما اآلخر فكاف .
 ......الضرب ....وظلمك لغريؾ من الناس مثل ..ارتكاب املعاصيالظلم أنواع منو ظلمك لنفسك مثل.. -2
....وملن  اإلضػػػرار بػػػاآلخرين شػػػرع الغيبػػػة والقػػػذؼمػػػن صػػػور اإلضػػػرار واملشػػػقة بػػػاآلخرين اإلضػػػرار يف العػػػر  والسػػػمعة مثػػػل ... -3

 ..العقوبات واحلدوداإلسالـ أحكاـ حتقق ذلك , منها ..

 قوؿ الزور.....ومن أمثلة كبائر الذنوب .التحذير واالستفتا من املواض  اليت تباح فيها الغيبة ... -4

 ...............الوضو ..و...........األستعاذة من الشيطافمن طرؽ اجتناب الغضب ... -5
 
 



 
 
 

 

 اسأل هللا لك التوفيق والنجاح     معلمة المادة أميرة بخش   

 درجة على كل فقرة(نص ) صلي بني الكلمة ومعناىا:: السؤاؿ الثالث ) حتسني (
 معناها الكلمة

 ترفرف بجناحها-2 شحال -4

 التكبر تفرش -2

 شدة البخل-4 البهتان -1

 ذكر االنسان في غيبته بما ليس فيه من الصفات الذميمة-1 الودج  -1
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