
 

 ]اسم الشركة[

 ]عنوان المستند[
 ]العنوان الفرعي للمستند[

 noorنور المعلم والمعلمة;
 التاريخ[]

 



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14الصف :                     التاريخ :   /   /                                      :                  سماال
 

 

 تنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب دراجات 

  : لمادةامعلم لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   فقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح واعلى ال

  الحديث   :      المادة     -     المتوسطاألول  :      الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  إدارة تعليم

  مكتب تعليم

  مدرسة
 

 العام الدراسي الفصل الدراسي الصف
 1439/1440 األول األول املتوسط

 

   احلديثاحلديثاحلديث
 معلم املادة

 املشرف الرتبوي
 قائد املدرسة

 



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14الصف :                     التاريخ :   /   /                                      :                  سماال
 

 

 تنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب دراجات 

  : لمادةامعلم لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   فقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح واعلى ال

  الحديث   :      المادة     -     سطالمتواألول   :     الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 

 

 

ق رجل قلبه معلالذين يظلهم اهلل يف ظله : " و يف حديث السبعة له " وانتظار الصالة بعد الصالة " وقو  : بني العالقة بني قوله  1س

 ............................................................................................................................  باملساجد "

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 ( أمام العبارة الغري صحيحة Xضع عالمة )    ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  )  2س 

 عمال األ الطاعات املذطورة يف احلديث هي اليت تكفر الذنوب دون غريها من ( ) 

 املراد بإسباغ الوضوء هو غسل العضو أكثر من ثالث مرات   ( ) 

  يعد أبو هريرة  أكثر الصحابة رواية للحديث   ( ) 

 : أكمل الفرغات التالية  3س

 ن شاء اهلل هما إإن لك أجرين عشاء فة الإذا صليت املغرب يف املسجد ثم حلست يف حلقة قرآن حتى أديت صال

 .................................................. و ......................

 عتني ففاز بأجر قام فصلى رك ت ، متتفعشمس وارثم جلس يف مصاله حتى طلعت ال صلى زميلك الفجر يف املسجد

 ................................................. و .........................

 املسجد  ع اجلماعة يفملصالة اجوب : دل احلديث على فضل صالة اجلماعة ، اذكر حديثًا آخر يدل على و 3س

........................................................................................................................................ 

 

 بأمته   الوحدة األوىل عناية الرسول املهارة املستهدفة :  



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14الصف :                     التاريخ :   /   /                                      :                  سماال
 

 

 تنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب دراجات 

  : لمادةامعلم لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   فقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح واعلى ال

  الحديث   :      المادة     -     سطالمتواألول   :     الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 

 

 : ما السبيل إىل جناة العبد ويف الدنيا واألخرة ؟ 1س

........................................................................................................................................ 

 ذكر مخسًا من مكفرات الذنوب1:  2س

1. ............................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................. 

4. ............................................................................................................................. 

5. ............................................................................................................................. 

 : رتب الصحابة اآلتية أمسائهم األقدم وفاة : 4س

 سى األشعري أبو مو )     ( -  أبو هريرة  )    ( -  سلمان الفارسي )    (  

 : اخرت اإلجابة الصحيحة  5س

  تشبيه النيب  نفسه بالنذير العريان دليل على {  شفقة النيب  شجاعته  –على أمته  -   حلم النيب} 

 {سار آخر النهار     –سار آخر الليل        –سار أول الليل   }      ( : معنى ) أدجل 

  املراد باملكاره يف قوله  ) {ما ال يصله املاء           -األعضاء             -املشتاق       } ) إسباغ الضوء باملكاره 

 : الصحابي الذي اشتهر حبسن صوته يف القرآن الكريم {  أبو هريرة- موسى األشعري  أبو- سلمان الفارسي} 

 

 بأمته   الوحدة األوىل عناية الرسول املهارة املستهدفة :  

 الصرب والشكر   الثانية الوحدة املهارة املستهدفة :  



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14الصف :                     التاريخ :   /   /                                      :                  سماال
 

 

 تنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب دراجات 

  : لمادةامعلم لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   فقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح واعلى ال

  الحديث   :      المادة     -     سطالمتواألول   :     الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 

 كر .حي للشصطال: شكر اهلل من أعظم األعمال اليت تقرب إليه ، اذكر التعريف اال 1س

....................................................................................................................................... 

 الرجل ؟ –اليد  –السمع  –يف تشكر اهلل على النعن التالية : البصر : ك 2س

....................................................................................................................................... 

 مة ؟ الطعام من نعم اهلل علينا ، فما واجبنا جتاه هذه النع:  3س

....................................................................................................................................... 

 فى الطعام .  اذكر ثالثة من آداب هي النيب   : 4س

1. ........................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................ 

 : ما املفاسد املرتتبة على عيب الطعام ؟  5س

....................................................................................................................................... 

 . : اذكر صفتني من الصفات اليت متيز بها املغرية بن شعبة  6س

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

 

 الصرب والشكر   الثانية الوحدة املهارة املستهدفة :  



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14الصف :                     التاريخ :   /   /                                      :                  سماال
 

 

 تنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب دراجات 

  : لمادةامعلم لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   فقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح واعلى ال

  الحديث   :      المادة     -     سطالمتواألول   :     الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 : رتب األعمال التالية حسب األفضل  إذا طلبت يف الوقت نفسه .  1س

  اجللوس يف املسجد  وقت املغرب النتظار صالة العشاء ).......( 

 إجابة طلب الوالدة يف شراء حاجات للمنزل  ).......( 

 زيارة مؤسسة خريية لتقديم العون للمجاهدين  ).......( 

 عند إرادة اجلهاد .جيب استأذان الوالدين   : علل 2س

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 .  وضح ذلك . يف احلديث داللة على علو همة الصحابة   : 3س

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 ؟ مبا اشتهر عبد اهلل بن مسعود  : 4س

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 الصرب والشكر   الثانية الوحدة تهدفة :  املهارة املس



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14الصف :                     التاريخ :   /   /                                      :                  سماال
 

 

 تنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب دراجات 

  : لمادةامعلم لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   فقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح واعلى ال

  الحديث   :      المادة     -     سطالمتواألول   :     الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

قتها والصالة يف   -لدين الوا بر –صيبة الصرب على امل –فضل اجلهاد  –: ) أدب اجتماعي   : اشتملت األحاديث  يف الوحدة على 1س

 طول قيام النيب  من الليل ( أي األحاديث  دل على ذلك ؟  –

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 : أكمل الفراغات التالية مبا يناسب . 2س

 شكر اهلل على نعمة يقتضى بها . ) أ (  

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 متيز أم الؤمنني عائششة رضي اهلل عنها  بأمور  منها :  )ب( 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 

 

 

 ( أمام العبارة الغري صحيحة X:ضع عالمة )    ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  )  3س 

 الصرب والشكر   الثانية الوحدة املهارة املستهدفة :  



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14الصف :                     التاريخ :   /   /                                      :                  سماال
 

 

 تنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب دراجات 

  : لمادةامعلم لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   فقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح واعلى ال

  الحديث   :      المادة     -     سطالمتواألول   :     الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

  ه لأقام خالد وليمة لزمالئه فأكلوا ومحدوا اهلل على نعمته ودعوا ( ) 

  قدم صاحل لزميله طعامًا فلم يعجبه فذمه   ( ) 

 . أعدت والدتك طعامًا لك لكنه مل يعجبك فرتكته ومل تذمه  ( ) 

 اذكر حكم عيب الطعام . :  4س

.......................................................................................................................................... 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة فيما يلي 5س

 {االستعانة         -الشكر        -الصرب        } ه تعريف ل:االعرتاف بنعم اهلل والثناء عليه بها واالستعانة بها على طاعت 

 {الصرب واالحتساب    -التضجر    -البكاء     }     من األمور اليت تقابل بها املصائب 

  بلغ عدد االحاديث اليت روتها عائشة عن النيب     {    2110     -     2210     -      

1210     } 

 ؟  يث بن مسعود دالصالة على اجلهاد والرب يف حما وجه تقديم :  6س

.......................................................................................................................................... 

 عالم يدل تقيم بر الوالدين على اجلهاد يف سبيل اهلل ؟:  7س

.......................................................................................................................................... 

 بني عاقبة صرب املؤمن على الشدائد ؟:  8س

.......................................................................................................................................... 

 

 

 احلمد والتسبيح .  : اذكر الفرق بني 1س

 األذكار   الثالثة الوحدة املهارة املستهدفة :  



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14الصف :                     التاريخ :   /   /                                      :                  سماال
 

 

 تنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب دراجات 

  : لمادةامعلم لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   فقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح واعلى ال

  الحديث   :      المادة     -     سطالمتواألول   :     الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 .فضيلة من فضائل أبي مالك األشعري  : اذكر 2س

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 كان الطهور شطر اإلميان ؟  : ملاذا 3س

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 : )) احلمد هلل متأل امليزان ((.  بني بامليزان يف قوله  : 4س

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

( يف سورة البقرة ثم استخرج  املوضع  144 – 142قراء اآليات ) " الصالة . ا" الطهور شطر اإلميان  املراد باإلميان يف قوله   : 5س

 الذي مسيت فيه الصالة إميانًا . 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 

 التوبة واالستغفار ؟ : اذكر الفرق بني  1س

 األذكار   الثالثة الوحدة املهارة املستهدفة :  



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14الصف :                     التاريخ :   /   /                                      :                  سماال
 

 

 تنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب دراجات 

  : لمادةامعلم لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   فقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح واعلى ال

  الحديث   :      المادة     -     سطالمتواألول   :     الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 . فضيلة من فضائل األغر املزني : اذكر  2س

......................................................................................................................................... 

 كانت حاجة العبد للتوبة كحاجنه للطعام والشراب واهلواء ؟ : ملاذا   3س

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 بني التوبة والذكر . : بني العالقة  4س

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 .نفسك  على : أنت ممن يكثر من التوبة واالستغفار بني فى حدود سطرين أثر ذلك 5س

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 

 

 .عية الرسول  من اد ائنيمن التوكل على اهلل طلب العون منه تعاىل ، استشهد على ذلك بدع : 1س

 األذكار   الثالثة الوحدة املهارة املستهدفة :  



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14الصف :                     التاريخ :   /   /                                      :                  سماال
 

 

 تنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب دراجات 

  : لمادةامعلم لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   فقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح واعلى ال

  الحديث   :      المادة     -     سطالمتواألول   :     الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

  ؟مي أنت يا رسول اهلل " : " بأبي وأ  قول معاذ بن جبل   : على ما يدل 2س

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 (  2ذكورة يف اجملموعة ) ( مبا يناسبه من الفضائل امل 1الراوي املذكور يف اجملموعة )  : صل 3س

 ( 2اجملموعة )  ( 1اجملموعة ) 

 

   عثمان بن عفان  

   أبو هريرة 

   أبو موسى األشعري 

   معاذ 

   ثوبان 

 كة تستحي منه اخرب النيب أن املالئ. 

  . حسن الصوت بتالوة القرآن 

  . حفظ األحاديث 

 . أول من جهر بالقرآن 

  . أمني هذه األمة 

 . ال يسأل أحدًا من الناس شيئًا 

 . أعلم األمة باحلالل واحلرام 

 

 

 

 احافظ على اذكار الصباح واملساء من أجل : : 1س

 األذكار   الثالثة الوحدة :  املهارة املستهدفة 



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14الصف :                     التاريخ :   /   /                                      :                  سماال
 

 

 تنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب دراجات 

  : لمادةامعلم لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   فقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح واعلى ال

  الحديث   :      المادة     -     سطالمتواألول   :     الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

1. ................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................ 

 قول له .إذا أحب املؤمن أخاه املؤمن فإنه يستحب أن ي : 2س

......................................................................................................................................... 

 .سمى يمتجيد اهلل تعالي وتسبيحه وتهليله والثناء عليه جبميع حمامده  : 3س

......................................................................................................................................... 

 هل يقبل اهلل الصالة بغري طهور ؟ وملاذا ؟  : 4س

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 : قال الشاعر :  5س

 فأول ما يقضي عليه اجتهاده   إذا مل يكن عون من اهلل للفتى   

 على هذا القول من النصوص التي درستها .  هات ما يدل

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 

ابة ل دراستك للرواة السابقني عدد الصح، من خال ل اهلل  عا هلم رسومعدودًا من الصحابة الذين د كان أبو مالك األشعري   : 6س

 .  الذين حظوا بدعوة  الرسول الكريم  

 األذكار   الثالثة الوحدة املهارة املستهدفة :  



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14الصف :                     التاريخ :   /   /                                      :                  سماال
 

 

 تنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب دراجات 

  : لمادةامعلم لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   فقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح واعلى ال

  الحديث   :      المادة     -     سطالمتواألول   :     الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

ك يف أحاديث كثرية فإلي  زكاهم الرسولليهم و عز وجل عهلم فضلهم العظيم ومكانتهم العالية ، حيث أثنى اهلل الصحابة   : 7س

 اخرت منها االجابة الصحيحة . بعضًا من فضائلهم  ،

 هو .         عثمان بن عفان  -أ

 )     (  من جهز جيش العسرة . 

 يل اهلل .)     ( من أنفق مجيع ماله يف سب 

 )     (  من أطعم كل ليلة مثانني من أهل الصفة 

 عن النيب   :  عدد اأحاديث اليت رواها أبو هريرة   -ب

 حديثًا  5374)     (  

 حديثًا  2630)     ( 

 حديثًا  840)     ( 

 حديثًا 2210)     ( 

 

 

 7تابع س 

 :  موىل رسول اهلل   -ج

 األذكار   الثالثة الوحدة املهارة املستهدفة :  



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14الصف :                     التاريخ :   /   /                                      :                  سماال
 

 

 تنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب دراجات 

  : لمادةامعلم لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   فقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح واعلى ال

  الحديث   :      المادة     -     سطالمتواألول   :     الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 .  )     ( سلمان الفارسي

 .عقبة بن عامر  )     ( 

 . )     ( ثوبان 

 باحلالل واحلرام هو :  أعلم أمة حممد   -د

 .  )     ( أبو بكر الصديق

 . )     ( عثمان بن عفان  

 .)     ( أبو عبيدة عامر بن اجلراح  

 . )     ( معاذ بن جبل رضي اهلل عنه 

 لتوبة ؟ال فيه  تقبالالزمن الذي يف كل وقت ، ما  اإلنسانالتوبة إىل اهلل مطلوبة من  : 8س

......................................................................................................................................... 

 يشرع االستغفار بعد الفراغ من الصالة ، فعالم يدل ذلك ؟  : 9س

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 

 

املؤمن يتوكل على اهلل ويأخذ باألسباب ، ميز أسباب  الوقاية املادية وأسباب الوقاية الشرعية فيما يلي بوضع عالمة )        ( يف  : 10س

 العمود املناسب أمام املوقف فيما يلي .

 األذكار   الثالثة الوحدة املهارة املستهدفة :  



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14الصف :                     التاريخ :   /   /                                      :                  سماال
 

 

 تنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب دراجات 

  : لمادةامعلم لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   فقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح واعلى ال

  الحديث   :      المادة     -     سطالمتواألول   :     الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 سبب مادي سبب شرعي املوقف

   رةرااستخدام األبواب املقاومة للح

   شرب ماء زمزم للشفاء

   طفاية حريق يف املنازلوضع 

   قراءة أذكار النوم

   ربط حزام األمان يف السيارة

   قراءة املعوذات وآية الكرسي

   االدهان بزيت الزيتون

   أكل احلبة السوداء

   ةعدم األكل من األطعمة املكشوف

   شراب الدواء الذي وصفه الطبيب

 

 

 

 

  . اهللرى أنه مظهر من مظاهر التوبة إىل: ضع عالمة )        (   ما  ت 11س

 اجلواب املظهر م

 األذكار   الثالثة الوحدة املهارة املستهدفة :  



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14الصف :                     التاريخ :   /   /                                      :                  سماال
 

 

 تنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب دراجات 

  : لمادةامعلم لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   فقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح واعلى ال

  الحديث   :      المادة     -     سطالمتواألول   :     الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

  ترك الذنب مع نية العودة إليه 1

  اإلقبال على الطاعات 2

  خمالطة جلساء السوء 3

  يةرة ثانمل لفعالندم عند الوقوع يف الذنب ومعاودة ا 4

  عليه دةلعواإلقالع عن الذنب مع العزم على عدم ا 5

  والتباهيالتحدث بالذنب  6

 اذكر دلياًل من القرآن على مشروعية االستغفار . : 12س

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 اهلل ....( ) يا أيها الناس توبوا إىل   استنبط فائدتني من حديث الرسول : 13س

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 

 أكل خريطة املفاهيم التالية: 

 أثر اجلليس 

 الصاحل  السوء

 اخللقصحبة وحسن ال ة الرابعالوحدة املهارة املستهدفة :  



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14الصف :                     التاريخ :   /   /                                      :                  سماال
 

 

 تنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب دراجات 

  : لمادةامعلم لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   فقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح واعلى ال

  الحديث   :      المادة     -     سطالمتواألول   :     الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اباتك باألمثلة .، كيف تتأكد من صدقه ؟ وضح إج ادعى صاحب لك أنه حيب الرسول   : 1س

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 اخللقصحبة وحسن ال الرابعة الوحدة املهارة املستهدفة :  



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14الصف :                     التاريخ :   /   /                                      :                  سماال
 

 

 تنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب دراجات 

  : لمادةامعلم لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   فقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح واعلى ال

  الحديث   :      المادة     -     سطالمتواألول   :     الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 هما .اجلليس الصاحل حبامل املسك ، وضح وجه الشبه بين  شبه النيب   : 2س

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

  .جليس السوء بنافخ الكري ، وضح وجه الشبه بينهما  شبه النيب   : 3س

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 . كثل ذلمال يشعر بها اجملالس ، النفع أو الضر من األصحاب يأتي من طرق  : 4.س

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 

 آلخرة ؟ا يف اذكر ثالثة أعمال جتعلك من أقرب الناس جملسًا إىل النيب  : 1س

 اخللقصحبة وحسن ال الرابعة الوحدة املهارة املستهدفة :  



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14الصف :                     التاريخ :   /   /                                      :                  سماال
 

 

 تنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب دراجات 

  : لمادةامعلم لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   فقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح واعلى ال

  الحديث   :      المادة     -     سطالمتواألول   :     الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 عالم يدل اهتمام اإلسالم باخللق احلسن ؟ : 2س

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 من يتصف بالثرثرة والتشدق ؟ كيف يتعامل الناس مع : 3س

......................................................................................................... ............. ............................................................ ..........

..................................................................................... .................................................... ................................................... 

 .  كيف كانت وفاة أبي ثعلبة اخلشين : 4س

......................................................................................................... ............. ............................................................ ..........

..................................................................................... ...................................................... ................................................. 

 ورد يف احلديث الشريف كلمات متضادة استخرجها : : 5س

 ضدها الكلمة

  

  

  

 

 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة :  1س

 دل حديث " المرء مع من أحب " على أدب من آداب السؤال هو  .أ

 السؤال عما ينفع 

 اخللقن صحبة وحسال الرابعة الوحدة املهارة املستهدفة :  



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14الصف :                     التاريخ :   /   /                                      :                  سماال
 

 

 تنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب دراجات 

  : لمادةامعلم لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   فقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح واعلى ال

  الحديث   :      المادة     -     سطالمتواألول   :     الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

 السؤال عما وقع 

 م البدء بالسؤالعد 

 عدم رفع الصوت بالسؤال 

 

 من ثمرات محبة المؤمنين في الدنيا : .ب

 مرافقتهم في الجنة 

 التأثر بأخالقهم 

 االستظالل بظل العرش 

 الجلوس على منابر من نور 

 

 من آثار جليس السوء في اآلخرة : .ج

 قهالتأثر بأخال 

 التكاسل عن الطاعات 

 الوقوع في المنكرات 

 الحشر معه 

 

 

 

 

 . "املرء على دين خليله :"    قاىل : 2س

 . وضح معنى هذا احلديث) أ (    



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14الصف :                     التاريخ :   /   /                                      :                  سماال
 

 

 تنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب دراجات 

  : لمادةامعلم لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   فقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح واعلى ال

  الحديث   :      المادة     -     سطالمتواألول   :     الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

......................................................................................................... ............. ...................................................................... 

..................................................................................... .................................................... .................................................. 

..................................................................................... .................................................... .................................................... 

 )ب(  اذكر مثااًل أو قصة تدل على هذا املعنى . 

......................................................................................................... ............. ............................................................ ..........

..................................................................................... .................................................... ................................................... 

..................................................................................... .................................................... ................................................... 

  ما الذي تستفيده : : 3س

 ) أ (  عندما جتالس الصاحلني . 

......................................................................................................... ............. ............................................................ ..........

..................................................................................... .................................................... ................................................... 

..................................................................................... ...................................................... ................................................. 

 )ب(  عندما جتالس غري الصاحلني 

......................................................................................................... ............. ............................................................ ..........

..................................................................................... .................................................... ................................................... 

..................................................................................... .................................................... ................................................... 

 ؟ من أول من جهر بالقرآن الكريم من الصحابة   : 4س

..................................................................................... .................................................... ................................................... 

 

 

 ل .ا مبثادة منهل واحكورد يف حديث ثعلبة اخلشين   ثالث صفات سيئة ، اذكرهما ؟ ومثل  : 5س

............................ ................................................................................................ ........................................................... .....

............................................................................................................... .......................................... ................................... 

................................ ................................................................................................................................................... ......... 

............................ ................................................................................................ ........................................................... .....

 اخللقصحبة وحسن ال الرابعة الوحدة املهارة املستهدفة :  



 

 
 

 هـ          أتقن          لم يتقن 14الصف :                     التاريخ :   /   /                                      :                  سماال
 

 

 تنبيهات لولي األمر  : األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب دراجات 

  : لمادةامعلم لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .   فقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح واعلى ال

  الحديث   :      المادة     -     سطالمتواألول   :     الصف   -العمل لقياس المهارات   أوراق

................................ .................................................................................................................................................. .......... 

....................................................................................................................... .......................................... ........................... 

............................ .....................................................................................................  ...........................................................

................................ .................................................................................................................................................. .......... 

........................................ .............................................................................................................................................. ...... 

..................................................................... ........................................................... ................................. ...........................

................................ ........................................................................................................................................................... . 

................................ .................................................................................................................................................. .......... 

 ل الفراغات اآلتية :: أكم 6س

 .............................احملبة والقبول عند الناس مثرة من مثرات .................... .أ

 ..................................... ،...........................من أمثلة األخالق احلسنة ...........................، ...... .ب

 ....................................... ، .........................ئة ........................... ، .....من أمثلة األخالق السي .ج

 .................................................من عواقب األخالق السيئة يف اآلخرة ......................... .د


