


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي:( س9

1 
 :من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

 
 التكلم مع الله ( د)  تحول العصا لثعبان( جـ)    نبع الماء بين يديه( ب) شفاء األبرص( أ)

2 
 : نبع الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم 

 فتح مكة(  د)   الحديبية (  جـ)        غزوة حنين   ( ب) ر                   عزوة بد(  أ) 

3 
 : المراد ب ) ماء يستعذب (

   ماء عذب صالح للشرب( د)    ماء طهور (  جـ) ماء طاهر(  ب)    ماء مالح (  أ) 

4 
 : كان عثمان بن عفان يلقب بـ

 الفاروق( د) ه                    أسد الل( جـ) الصديق( ب)  ذي النورين( أ)

  5 
 : من األمور التي حثنا عليها ديننا الوقف ومن أمثلة الوقف 

   وقف المالبس( جـ)   وقف الخراف( ب)   وقف الماء ( أ) 

 

 

 اإلظهار الشفوي

  وقف الطعام ( د)

6 
  هو:اسم البئر الذي حث النبي صاحبته على وقفه 

 بئر مكة( د)    بئر المدينة( جـ)    بئر رومة( ب)   بئر روحاء( أ)

7 
 : تزوج عثمان باثنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم هما

 أسماء وأم كلثوم( د) رقية وفاطمة( جـ) رقية وأم كلثوم( ب) أسماء وفاطمة( أ)

8 

 

  

 

 : من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه 

 
 أنه كثير الحياء( د)    أنه قليل المال ( جـ)    أنه شديد قوي (ب)    أنه يحب الطعام ( أ)

9 

 : سقيا الماء 

عمل يستطيع أي ( ب)    عبادة لها أجر عظيم( أ)

 شخص أن يعمله

  عمل مستحب ( د) ال فضل له( جـ)

 

 

 

 

 

أسئلة شاملة لمادة الحديث الفصل الثاني 1440هـ 

الوحدة األولى )تكثير الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم( 



 :خـــــــــطأ أم صـــح بعالمة اجيبي  -(2س

 (   )                                        .  منها نبع الماء بين يديه  النبي صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة -9

 (    )                         . من صفات عثمان رضي الله عنه أنه كان مشهورا بالكرم والتجارة وصلة الرحم  -2

 (    )                                                  . سقيا الماء عمل مستحب ليس له مكانة خاصة في اإلسالم  -4

 )      (               . نبع الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مسافرا مع أصحابه وقَل الماء -3

 (   )                        . لقب عثمان بذي النورين ألنه تزوج اثنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم  -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صلي العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني : -( 4س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمود الثاني العمود األول

 .   ) أ(  بئر رومة  ( من أمثلة الوقف 9) 

 )ب(  أنه كان مشهورا بالتجارة  . ( فضل سقيا الماء 2) 

 )جـ( أنه يحب أصحابه   ( من فضائل عثمان بن عفان 4) 

 ) د(  وقف الطعام  .  ( نبع الماء بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم داللة على 3) 

 .)هـ ( عمل مندوب  ( اسم البئر الذي حث النبي المسلمين على وقفه هو 5) 

 )و(  أنه نبي مرسل من عند الله  . 

 )ز( أنه هاجر الهجرتين وأنه مبشر بالجنة . 

 )ح( وقف الماء  . 

 ة لها ثواب عظيم وحسنات مضاعفة  )ط( عباد 

 )ي( بئر روحاء . 



 :يناسبها بما التالية الفراغات املئي -(3س

 ....................................................................  المراد بماء يستعذب  -9

   ...............................صلى الله عليه وسلم يوم  ......................بين يدي   ............ نبع  -2 

فاشتراها منه  كان يمتلك بئر رومة رجل  يهودي.................... لقب عثمان بن عفان بـ  ............ -4

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

 

 

 

 عددي بعض معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ -(5س

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

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

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

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

 

 ( اكتبي ما تعرفينه عن الصحابي الجليل )عثمان بن عفان رضي الله عنه(؟6س

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

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

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

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

 

 كثير الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم؟( أوردي نموذجا على معجزة ت7س

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

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

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

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

  

 انتهت أسئلة الوحدة األولى

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي: -(س9

1 
 :من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

تكثير الطعام بين ( ب) شفاء األبرص( أ)

 يديه

 التكلم مع الله ( د)  تحول العصا لثعبان( جـ)

2 
 : بي صلى الله عليه وسلم يوم تكثير الطعام  بين يدي الن

 غزوة تبوك .(  د)   الحديبية (  جـ) األحزابغزوة  (ب) غزوة أحد(  أ) 

3 
 :مقدار الطعام الذي   المراد ب ) طعام الواحد (

 يشبع أربعة( د) يشبع ثالثة(  جـ) يشبع رجلين( ب) يشبع رجال واحد ( أ) 

4 

 : من فضائل جابر بن عبد الله أنه شهد 

بيعة العقبة ( ب)  بيعة العقبة( أ)  

 وبيعة الرضوان   

 الحديبية  بيعة صلح( د)                    بيعة الرضوان( جـ)

  5 

 : من األمور التي حثنا عليها ديننا إطعام الطعام  ومن أمثلة ذلك

   إطعام النبات ( جـ)   إطعام الحشرات ( ب) إطعام الجار والضيف( أ) 

 

 

 هار الشفوياإلظ

إطعام المخلوقات ( د)

  الضارة 

6 
 : من فضائل جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله 

استغفر له خمساً ( د)   يلقب بترجمان القرآن( جـ)   محبا للدنيا( ب) يلقب بذي النورين( أ)

 وعشرين مرة

7 
 : من صفات جابر بن عبد الله أنه كان مفتي 

  جدة ( د)   مكة المكرمة ( جـ)  نجد( ب)  المنورة المدينة ( أ) 

 

8 

  

 

 : إطعام الطعام سبب  

 

 

لحصول البركة ( ب)   لقلة الطعام ( أ)

 في الطعام

  لتفرق المجتمع ( د) لزيادة العمر( جـ)

9 
 : نوع الطعام الذي حصلت فيه البركة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفي والد جابر 

  الطحين  ( د)    التمر ( جـ)    الذرة ( ب)   األرز( أ) 

 

 

 

          أسئلة شاملة لمادة الحديث الفصل الثاني 1440هـ  

   الوحدة الثانية)تكثير الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم( 



  :خــطـــــأ أم صـــح بعالمة أجيبي -س(2

 (    )                         النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة منها تكثير الطعام  بين يديه  -9

 (                  )                                     ذ الصحابة  من صفات جابر رضي الله عنه أنه معدودا من تالمي -2

 (                  )                                                               إطعام الطعام سبب لحصول البركة فيه   -4

 (    )                    س مجاعة تكثير الطعام  بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصاب النا -3

 (            )                                                  من فضائل جابر بن عبد الله أنه أسلم يوم فتح مكة  -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صلي العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني : -س(4

 

 

 

 

 

 العمود الثاني العمود األول

 ) أ( البركة فيه . ( المراد بـ )طعام الواحد (9) 

 )ب( مقدار الطعام الذي يشبع ثالثة رجال. ( كثر الطعام بين يدي الرسول في غزوة2) 

 )جـ( أنه يحب أصحابه  . نه( من فضائل جابر رضي الله ع4) 

( تكثير الطعام بين  بين يدي الرسول صلى الله 3) 

 عليه وسلم داللة على

 ) د(  تبوك .

 .)هـ ( أن أبوه من الصحابة ( إطعام الطعام سبب لحصول5) 

 )و(  أنه نبي مرسل من عند الله  . 

 )ز( مقدار الطعام الذي يشبع رجال واحدا. 

 )ح( األجر . 

 )ط( أنه شهد بيعة العقبة وبيعة الرضوان  . 

 )ي( األحزاب. 



 :يناسبها بما التالية الفراغات املئي  -س(3

 ..........................................................المراد بـ ) يكفي االثنين ( -9  

 .  ............................يه وسلم يوم صلى الله عل ..................بين يدي   ............ كثر   -2 

 .كان جابر رضي الله عنه مفتي ....................المنورة -4 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 دي بعض معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم؟عد -(5س

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

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

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

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

 

 ( اكتبي ما تعرفينه عن الصحابي الجليل )جابر بن عبد الله رضي الله عنه(؟6س

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

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

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

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

 

 ( أوردي نموذجا على معجزة تكثير الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟7س

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

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

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

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

  

 انتهت أسئلة الوحدة الثانية

 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي: -(س9

1 
 لم يستطع أبو جهل أن يطأ رقبة النبي الطاهرة ألنه رأى :

 
)أ( بينه وبين الرسول 

 خندقا من نار

)ب( أسدا عظيما  

 يمنعه

 )د( كتابا كبيرا   ية عظيمة تنفث السم)جـ( ح

2 
 أتت امرأة  يهودية النبي صلى الله عليه وسلم بـ  :

 مة)د(  دجاجة مسمو )جـ(  شاة مسمومة   مسمومة إبل )ب( )أ(  بقرة مسمومة

3 
 اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يوم الهجرة في  :

 )د( الغار     (  الكهف     )جـ )ب( المسجد )أ(  خيمة األعرابي 

4 

 من فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله  :

أكثر الصحابة رواية ( د) مره 52استغفر له ( جـ)    دعا له بالرحمة( ب)  )أ( دعا له بالحكمة    

 للحديث

  5 

 من صفات عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان  :

)ب( غزير العلم  ث   )أ( يروي الحي 

 مجتهدا في العبادة

 )جـ( يحب الصغار   

 

 

 اإلظهار الشفوي

 )د( كثير السفر  

6 
 المراد بـ ) احفظ الله (   :

 
)أ( افعل أوامره واجتنب 

 نواهيه   

)ب( داوم على 

 األذكار  

 )د( احترم الكبار   )جـ( داوم على الصدقة  

7 
 المراد بـ )تجده تجاهك( :

  تجده فوقك( د)    تجده بجانبك( جـ)  تجده خلفك( ب) تجده أمامك( أ) 

 

8 

  

 

 :حكم االستعانة بغير الله تعالى

 

 

 

 

 

 

 

   مكروه( د) مستحب( جـ) جائز( ب)    محرم وشرك أكبر (أ)

9 
 ثهما( هو:وكان صديقه عندما قال)ما ظنك باثنين الله ثال رةحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم أثناء الهج

  علي بن أبي طالب  (د)   عثمان بن عفان  (جـ) عمر بن الخطاب (ب) أبو بكر الصديق (أ) 

 

 

 

 

             أسئلة عامة لمادة الحديث الفصل الثاني 1440هـ 

                       الوحدة الثالثة )حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ( 



 بعالمة صح أم خطأ: يجيبأ -س( 5

 (  حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم في يوم هجرته من مكة إلى المدينة .                         )     -9 -9

 (     باس رضي الله عنه أنه معدودا من تالميذ الصحابة   .                 ) من صفات عبد الله بن ع -5

 (     فعل الطاعات وترك المنكرات سبب لحفظ الله لنا    .                                                )  -4

 (    )                        أراد أبو جهل أن يطأ رجل النبي الطاهر عندما كان يطوف   .                -3

 (   حفظ الله للمؤمن في بدنه وصحته وماله واعظم من ذلك حفظ دينه  .                            )    -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 صلي العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني : -س(4

 

 املئي الفراغات التالية بما يناسبها: -(3س

 .............................................المراد بـ ) احفظ الله  (........................ -9  

 حفظ الله للمؤمن يكون في    ............  و.............. وأعظم من ذلك حفظ الله له  ..................  . -5

                   ..كثير ....................... مجتهدا في  ............كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه غزير............. -4

 ية الله  .من خش ......... ...........

 

 

 

 

 العمود الثاني العمود األول
 ) أ( خندقا من نار  .    ( المراد بـ )تجده تجاهك ( 9) 

 )ب(  أنه غزير العلم مجتهد في العبادة . ( حفظ الله للمؤمن يكون في   5) 

 )جـ(داوم على األذكار. باس رضي الله عنه  ( من فضائل عبد الله بن ع4) 

 ) د( تجده أمامك .  ( لم يستطع أبو جهل أن بعفر وجه النبي الكريم بالتراب ألنه رأى 3) 

 )هـ (أن أبوه من الصحابة. ( المراد ب ) احفظ الله (2) 

 )و(  أسدا عظيما   . 

 )ز(بدنه وماله وولده ودينه . 

 )ح(تجده بجانبك . 

 افعل أوامره واجتنب نواهيه )ط( 

 )ي(يومه وليلته. 



 

 ( حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة, اوردي مثاال على ذلك؟2س

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

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

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

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

 

 ( وضحي معنى قوله صلى الله عليه وسلم )احفظ الله يحفظك(؟6س

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

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

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

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

 

 ي الله عنه(؟( اكتبي ما تعرفينه عن الصحابي الجليل )عبد الله بن عباس رض7س

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

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

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

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

 

 ( ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم )رفعت األقالم وجفت الصحف(؟8س

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

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

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

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

 

 

 انتهت أسئلة الوحدة الثالثة   

 



 
 

                                                                                

 (محبة النبي صلى الله عليه وسلم  الوحدة الرابعة )              

         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضعي دائرة حولها : صحيحة منها فقط واحدة إجابات أربعة يلي مما فقرة لكل  -9س

1 
 : حكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم 

 سنة  ( د)   جائزة( جـ)  مستحبة ( ب) واجبة  ( أ) 

2 
 : من عالمات محبة النبي صلى الله عليه وسلم  

 طاعة الوالدين قبل طاعته(  د)  عدم اإلكثار من ذكره (  جـ) تقديم طاعته على هوى النفس(   ب) االبتعاد عن سنته(  أ)

3 
 :  من (المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ) ال يؤ

     يكفر( د)       ال يكمل إيمانه(  جـ) يخرج من الملة( ب) ال ينقص إيمانه ( أ) 

4 
 :  صفات أبي هريرة رضي الله عنه من 

 حبه للعلم( د) التكبر( جـ)  كثرة المال ( ب) نظم الشعر( أ)

  

5 

 : محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات 

   الدين ( د)    اإلحسان( جـ)    اإلسالم ( ب)    اإليمان( أ)

6 
 :  الصحابي الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من كل الناس إال نفسه

 
 عمرو بن العاص( د)     طلحة بن عبيد الله( جـ)    عمر بن الخطاب( ب)    أبو بكر ( أ)

 

 :خطأ أم صح بعالمة اجيبي -2س

 (      )                                                         . يه وسلم مستحبة محبة النبي صلى الله عل -9

 (       )     . أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بقوة الحفظرضي الله عنه  فضائل أبي هريرة من  -2

 (     )                              .    المراد بقوله عليه الصالة والسالم ) ال يؤمن( أي ال يكمل إيمانه -4

 (     )                                   .   من عالمات محبة النبي صلى الله عليه وسلم مطالعة سيرته  -3

 

 

 

                             أسئلة عامة لمادة الحديث الفصل الثاني1440 هـ 



 
 

 

 صلي العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني : -4س

 

 : يناسبها بما التالية الفراغات املئي -3س

 ..........................................................( ال يؤمنبـ ) المراد   / 9

 ...............................................النبي صلى الله عليه وسلم على  ...............    يجب تقديم/ 2

  .........................................................رضي الله عنه من فضائل أبو هريرة  / 4  

 لرسول صلى الله عليه وسلم أصل من أصول ................................................./ محبة ا3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمود الثاني العمود األول

 .     نظم الشعر ) أ(  (  ال يؤمن( المراد بـ )1) 

 .واجبة )ب(      من واجبات اإليمان( 2) 

 .عن سنته  االبتعاد )جـ(   عالمات محبة النبي صلى الله عليه وسلم( من 3) 

 .  أي ) ينقص إيمانه () د(   من صفات أبي هريرة رضي الله عنه ( 4) 

 .تقديم محبة النبي على الوالد والولد والناس أجمعية  )هـ( حكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ( 5) 

 .   مستحبة )و(   

 . حبه للعلم  )ز( 

  كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم )ح( 

 أي ) ال يكتمل إيمانه ()ط(  

 .محبة النبي بعد محبة الوالدين )ي( 



 
 

 

  أجيبي عما يلي  -5س

 لي /تقديم محبة الرسول صلى الله علية وسلم على محبة الوالدين ؟ عل/ 9

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

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

 

 عللي /عدم صحة إيمان من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم ؟/ 2

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

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

 

 ما  العالقة بين محبة الله وحبة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ / 4

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

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

 

 أذكري نموذجا لمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  ؟/ 3

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

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

 

 ي عالمات محبة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ عدد/ 5

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

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

 

 

 رابعةانتهت أسئلة الوحدة ال



 
 

 ) أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ( للوحدة الخامسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضعي دائرة حولها : صحيحة منها فقط واحدة إجابات أربعة يلي مما فقرة لكل( 9س

1 
 :من فضائل الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم  

 كة  سبب لمحبة المالئ( د) سبب لمحبة النبي( جـ)  يصلي الله بها علينا سبعًا ( ب) سبب لنيل شفاعته  ( أ)

2 
 :معنى الصالة على النبي ) من الله ( 

 ذكر المالئكة له  (  د)  ثناء الله عليه في المأل األعلى  ( )جـ ب(حب الله له) حب الناس له( أ)

3 
 :من المواضع التي تستحب فيها الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم   

 
 ذكر المالئكة له  (  د)    المسجد في الجلوس ندع (جـ) الصالة إقامة بعد (ب) يوم الجمعة   ( أ)

4 
 (  : الوسيلة)  وسلم عليه الله صلى بقوله المراد

   المنزلة العالية( د)   جـ( المنزلة المتوسطة) المنزلة المستحبة( ب)      المنزلة المنخفضة ( أ)

  

5 

 : المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ) يدعو في صالته ( 

 قبل الصالة  ( د)  في أول الصالة  ( جـ)    في أخر الصالة أو بعدها ( ب)    في وسط الصالة   (أ) 

 

 :خطأ أم صح بعالمة اجيبي - (2س

 )     (                          .  من صلى على النبي صالة صلى الله بها عليه عشًرا -9

 )     (              .   الة يستحب ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إقامة الص -2

 )     (         المنزلة المنخفضة( أي الوسيلةالمراد بقوله عليه الصالة والسالم )  -4

 )     (     فضائل فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه شهد أحًدا والخندق والمشاهد كلهامن  -3

 )     (                     .  المراد ب ) يدعو في صالته ( أي آخر الصالة أو بعدها -5

 ( )    د الله ونثني عليه .       نبدأ بالصالة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نحم -6

 

 

 

 

 اسئلة عامة لمادة الحديث الفصل الثاني1440هـ 



 
 

 

 صلي العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني :  -(4س

 

 :يناسبها بما التالية الفراغات املئي -(3س

 ..........................................................( يدعو في صالته بـ ) المراد   أ()

 .  ......................................................  )ب( الوسيلة هي 

 . .........................................................رضي الله عنه  فضالة بن عبيدمن فضائل  )ج(

 . )د( من األوقات التي يستحب عندها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ...................................................

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عددي المواضع التي يستحب فيها الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم ؟  -(5س

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

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

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

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

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

 

 

 العمود الثاني العمود األول

 .   وب ورفع الدرجات أنها سبب لمغفرة الذن ) أ(  ( يدعو في صالتهالمراد بـ )( 1) 

فضائل الصالة على النبي عليه الصالة من ( 2) 
    والسالم 

أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله  نعم)  الرسول عنه قال)ب( 
 .وأم عبد الله (

 . في وسط الصالة  )جـ(  عند  النبي صلى الله عليه وسلميستحب ذكر ( 3) 

 .  أنها سبب لمحبة المالئكة) د(   الله عنه رضي  عبد الله بن عمرو فضائلمن ( 4) 

 .  الهالل رؤية ( )هـ من األمور المستحبة في الدعاء ( 5) 

 .    خفض الصوت  ()و 

 .  دخول المسجد والخروج منه )ز( 

  في آخر الصالة أو بعدها . )ح( 

    صحابيان وأبوه هو أنه )ط(  

 .تمجيد الله والثناء عليه  )ي( 



 
 

 

 

 / من ثمرات الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ 9

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

 

 ................./ عرفي الوسيلة .............................................................................................2

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

 / من أسباب نيل شفاعة النبي  صلى الله عليه وسلم ؟ 4

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

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

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

 عليه وسلم من دعا ولم يمجد الله بالتعجل ؟ عللي / وصف النبي صلى الله / 3

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

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

 / عددي فضائل الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ 5

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

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

 

 اذكري فضيلة لكل من :  -6

 / عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ؟ 9

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

 / فضالة بن عبيد رضي الله عنه ؟ 2

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

 

 ةخامسانتهت أسئلة الوحدة ال



1 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :خطأ أم صح بعالمة أجيبي -3س

 (     )                                                                   .معنى التأسي : القدوة واإلتباع   -3

 (  )                                          . من صفات النبي صلى الله عليه وسلم : الرحمة والشفقة  -2

 (    )         .المراد بقول مالك رضي الله عنه ) شببة متقاربون ( أي شيبان متباعدون في السن   -1

 (   )                              . من فضائل مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه كان قليل العبادة   -4

 (   )                           . صلى الله عليه وسلم كره من يعمل بالسنة من مظاهر التأسي بالنبي  -5

 (     )                         االقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم سبب لنيل محبة الله عز وجل       -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكملي الفراغات التالية :: 2س

 .........................................................................المراد بـ ) شببة متقاربون  (  (3)

 .  ..................................................................................................( األسوة هي   2) 

 :( من فضائل مالك بن الحويرث  رضي الله عنه1)

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

 ( من فضائل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم4)

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

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

 ( من مظاهر التأسي و االقتداء به صلى الله عليه وسلم : 5)

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

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

  من صفات النبي عليه السالم ...........................................و............................................ .(6)

 

 

              أسئلة عامة لمادة الحديث الفصل الثاني 1440 هـ 

             للوحدة السادسة ) أتأسي بنبيي صلى الله عليه وسلم (  



2 
 

 :اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس: 3س

 

 صلي العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني : -4س

 

 سادسةانتهت أسئلة الوحدة ال

3 
 :المراد باألسوة

 المحبة .)د(  صلة الرحم . )جـ(  الرحمة . )ب(  .               واالتباع  القدوة  )أ( 

2 

 :النبي صلى الله عليه وسلممن مظاهر التأسي ب

 البعد عن سنته .  )د(          الكسل في أداء سننه)جـ(           . تعلم سنته ونشرها )ب(        عدم اإلكثار من ذكره  . )أ( 

1 

 : من فضائل مالك بن الحويرث رضي الله عنه  

 محباً للدنيا . )د(  قليل العلم . )جـ(  قليل العبادة . )ب(    . مهتم بتعليم الناس الصالة )أ(

4 
 :  المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ) وصلوا كما رأيتموني أصلي ( 

 حب الله . )د(  فضل الصالة . )جـ(   الة في الص اقتدوا بأفعالي  )ب(   صلوا كما تشاؤون . )أ( 

   
5 

 :  من فضائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم

 سبب لدخول الجنة .)د(  سبب للبعد عن الله)جـ(  عن النبي عليه السالم سبب للبعد  )ب(  سبب لحب الناس  )أ(  

 

 العمود الثاني ولالعمود األ

 ) أ(أنها سبب لدخول الجنة .    ( المراد بـ )األسوة ( 3) 

 )ب( أنه كان مهتم بتعليم الناس الصالة . ( من فضائل التأسي بالنبي عليه الصالة والسالم    2) 

 )جـ(صلة األقارب  . ( نقدم لإلمامة 1) 

 أنه من الصحابة .  ) د( ( من فضائل مالك بن الحويرث رضي الله عنه  4) 

 .تعلم السنة ونشرها  )هـ ( ( من مظاهر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم 5) 

 )و(األكبر سنًا. 

 )ز(القدوة واالتباع  . 

 )ح(األصغر سنًا.  

    أنها سبب لحب الناس . )ط(  

 )ي(كره من يعمل بسنته . 



1 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس: 1س

 

 :خطأ أم صح بعالمة أجيبي -2س 

 )     (                                          .   عنهم الله رضي البيت حب أل في الغلو يجوز  -.-3

 )     (                                                .من صفات زيد بن أرقم  رضي الله عنه العلم  -2

 )     (           . المراد بقوله عليه الصالة والسالم ) إني تارك فيكم ثقلين( جبلين عظيمين    -1

 )     (           . من فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أذهب عنهم الرجس    -4

 ه السالم   .                )     (المراد بقوله عليه الصالة والسالم ) رسول ربي ( جبريل علي -5

 من فضائل زوجات النبي عليه الصالة والسالم أن الله جعلهن أمهات للمؤمنين.          )     ( -6

 

 :المراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 3

 متبعين سنته .)د(  من نصره و سانده.)جـ( جيرانه . )ب(  أقاربه وزوجاته وأوالده . )أ( 

2 
 :  ه وسلم أن الله جعلهن من فضائل زوجات النبي صلى الله علي

 خاالت للمؤمنين . )د(       أمهات للمؤمنين . )جـ(       بنات للمؤمنين .)ب(     أخوات للمؤمنين  )أ(

1 
 : من فضائل أهل البيت 

 مغفرة الله لهم .)د(  مجاورة النبي لهم .)جـ(  حب الناس لهم . )ب(  إذهاب الرجس عنهم . )أ( 

4 
 :   : ) إني تارك فيكم ثقلين (  أمرين عظيمين وهما  المراد بقوله

  .  جبلين عظمين  )د(  المالئكة واإلنس .       ()جـ      .القرآن وأهل بين النبي  )ب(             .الجن والشياطين   )أ( 

5 
 :  المراد بـ ) خًما (

 مسجد .)د(  غدير ماء . )جـ(  وادي . )ب(   جبل . )أ(  

 6 
 :  حكم الغلو في حب أل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 

 محرم  )د(  ال يجوز  )جـ(  منهي عنه  )ب(  مكروه  )أ(  

7 

 :من فضائل الصحابي زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له

أن الصغار  )جـ(        إني أحبك يا زيد )ب(  . إن الله قد صدقك يا زيد  )أ( 

         .مونكيحتر

 أن الناس تدعو لك.)د( 
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 صلي العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني : -1س

 أكملي الفراغات التالية :: 4س

 ............................... .........................................................................المراد بـ ) ثقلين ( -3

 ............................ ...............المراد بـ )رسول ربي ( ......................................................... -2

 من فضائل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم : -1

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

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

 من فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم : -4

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

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

    عنهم الله رضي البيت حب أل في الغلو حكم  -5

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

 :ي الله عنه  من صفات زيد بن أرقم رض -6

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

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

 السابعةدة انتهت أسئلة الوح

 العمود الثاني العمود األول

 ) أ(جيرانه .    ( المراد بـ )ثقلين ( 3) 

 )ب(أن الله جعلهن أمهات للمؤمنين. (المراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم2) 

 )جـ(أنه كان قليل العبادة . ( من فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم  1) 

 عنهم  .  الرجس ) د(إذهاب ( من صفات زيد بن أرقم رضي الله عنه  4) 

 .)هـ (انه كان عالًما عليه وسلم  ( من فضائل زوجات النبي صلى الله5) 

 )و(المالئكة والجن . 

 )ز(أقاربه وزوجاته وأوالده. 

 )ح(أن الله جعلهن أخوات للمؤمنين 

 )ط( مجاورة الناس لهم . 

 )ي(القرآن وأهل بيت النبي . 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكملي الفراغات التالية :: 1س

 المراد بـ ) ال تسبوا أصحابي ( -3

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

 نبي صلى الله عليه وسلم :من حقوق أصحاب ال -2

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

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

 من مظاهر توقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : -1

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

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

 ...................................حكم سب صحابة رسول الله ............................ -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :خطأ أم صح بعالمة أجيبي - 2س

 ( )                                         . ومواالتهم محبتهم وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب حقوق من -3

 (   )                                                         .من صفات أبو هريرة  رضي الله عنه حبه للعلم   -2

 (    )                  . بقوله عليه الصالة والسالم ) ال تسبوا أصحابي ( أي اعرفوا قدر علمهم   المراد  -1

 (    )                       . من حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر محاسنهم والثناء عليهم    -4

 )      (   يجوز سب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .                                                     -5
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 صلي العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني : -1س

 

 :اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس: 4س

 

 ثامنةنتهت أسئلة الوحدة الأ

 العمود الثاني العمود األول
 الترضي عنهم عند ذكرهم .    ) أ( ( المراد بـ )ال تسبوا أصحابي ( 3) 

 االعتقاد بأننا مثلهم . )ب( المراد بقوله ) مد أحدهم (  (2) 

 أي اعرفوا قدر علمهم . )جـ( ( من حقوق أصحاب بيت النبي صلى الله عليه وسلم  1) 

 ) د(ربع الصاع   .  ( من عبادة أبو هريرة رضي الله عنه  4) 

 .ان يقسم الليل ثالثًا حتى يصلي هو وامرأته وخادمه)هـ (ك ( من مظاهر توقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 5) 

 )و(الترحم عليهم واالستغفار لهم . ( حكم سب الصحابة رضوان الله عليه أجمعين .6)

 )ز(عدم الدفاع عنهم . 

 )ح(أي ال تتعرضوا لهم بالشتم. 

 )ط( نصف الصاع . 

 .  محرم )ي( 

3 
 :الصحابي هو : من لقي النبي  

  هاجر معه)د(   مؤمنا به ومات على ذلك  )جـ(   وجاهد معه )ب(  كافًرا به وذهب على ذلك )أ( 

2 
 :من حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

 وبغضهماتهم  معاد )ب( اعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم )أ(

  

 ر سيئاتهم ذك )د(    اعتقاد أننا مثلهم )جـ( 

 :من فضائل الصحابة 1
  أننا نحبهم  )د(   عليه السالم م لم ينصروا الرسول هأن)جـ(  أنهم خير القرون  )ب( أنهم ال يذنبون  )أ( 

  4 
     :المراد بقوله : ) مد أحدهم (  المد هو

 نصف الصاع  )د(     ربع الصاع )جـ(        الصاع  )ب(     ثلث الصاع  )أ( 

 5 
 :من مظاهر توقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

 
 تقديم أقوالنا على أقوالهم )د(  الترضي عنهم  )جـ(  عدم الدفاع عنهم )ب(   االنتقاص منهم  )أ(

 
6 

 :من فضائل الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه  أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له

  كثرة األوالد  )د(  بوفرة المال )جـ(  لعمر بطول ا )ب( بقوة الحفظ  )أ(  

7 

 حكم سب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين  :

 ( ال يجوز )د منهي عنه )جـ(  محرم        )ب(  مكروه  )أ( 

 


