التارٌخ:

االسم :

/

4114/هـ

اختبار مادة الحدٌث للصف الثالث متوسط  ,الفصل الدراسً الثانً ,الفترة األولى  ,لعام 4114-4119هـ
السؤال األول  :اختاري اإلجابة الصحيحة

( :درجة على كل فقرة )

 -1الصحايب الذي استصغر يوم أحد واستشد أبوه يومئذ ,وغزا بعد ذلك مع الرسول  اثنىت عشرة غزوة ىو :
ج -أبو سعيد اخلدري
أ -عبداهلل بن العباس
د -سلمة األكوع 
ب -عبداهلل بن مسعود 
 -2كان شجاعا راميا حمسنا خريا  ,من أشهر صفاتو سرع ة العدو  ,حىت قيل إنو كان يسبق الفرس شدا  ,ىو :
ج -عبداهلل بن مسعود
أ -عبداهلل بن العباس 
د -أبو سعيد اخلدري
ب -سلمة األكوع
 -3حرب األمة  ,ابن عم الرسول , دعا لو النيب باحلكمة مرتني  ( :اللهم علمو التأويل وفقهو يف الدين ) ىو :
ج -سعيد بن زيد
أ -عبداهلل بن العباس
د -أبو بكر الصديق
ب -عبداهلل بن عمرو
 -4الصحايب الذي قال  :واهلل ما خلق اهلل مؤمنا يسمع يب إال أحبين ىو :
ج -جابر بن عبداهلل
أ -أبو ىريرة
د -عبداهلل بن العباس
ب -سعيد بن زيد
السؤال الثاين :صلي بني الكلمة ومعناىا:
الكلمة
 -4القزع
 -2ما لنا بد من مجالسنا
ٌ -1نزع فً ٌده
 -1غمط الناس

(نص درجة على كل فقرة)

معناها
ٌغري بٌنهما حتى ٌضرب أحدهما اآلخر
ال نستغنً عن الجلوس فٌها
االستهانة بهم واحتقارهم
حلق بعض الشعر وترك بعضه
ٌقع فً المعصٌة الموصلة الى النار

السؤال الثالث :املئي الفراغ :
 -1حيرم تشبو الرجل بادلرأة يف صفاهتا مثل ......................وحيرم تشبو ادلراة بالرجل يف لباسو مثل ..................
 -2يكون قص الشعر حمرما إذا ................................ويكون قص الشعر مباحا إذا ............................
 -3من آداب اجللوس يف الطريق ..............................ومن أضرار اجللوس يف الطريق...............................
 -4حكم االشارة للمسلم بالسالح عن طريق القصد ...............وحكم االشارة بالسالح عن طريق اذلزل ..............
 -5من أمثلةالتكرب يف السلوك واألفعال ............................ومن أمثلة التكرب يف اللباس والزينة .....................
(نص درجة على كل فراغ)

اسأل هللا لكن التوفٌق

أ /أمٌرة بخش

التارٌخ:

االسم :

/

4114/هـ

اختبار مادة الحدٌث للصف الثالث متوسط  ,الفصل الدراسً الثانً ,الفترة األولى  ,لعام 4114-4119هـ
السؤال األول  :اختاري اإلجابة الصحيحة

( :درجة على كل فقرة )

 -1الصحايب الذي استصغر يوم أحد واستشد أبوه يومئذ ,وغزا بعد ذلك مع الرسول  اثنىت عشرة غزوة ىو :
ج -أبو سعيد اخلدري
أ -عبداهلل بن العباس
د -سلمة األكوع 
ب -عبداهلل بن مسعود 
 -2كان شجاعا راميا حمسنا خريا  ,من أشهر صفاتو سرع ة العدو  ,حىت قيل إنو كان يسبق الفرس شدا  ,ىو :
ج -عبداهلل بن مسعود
أ -عبداهلل بن العباس 
د -أبو سعيد اخلدري
ب -سلمة األكوع
 -3حرب األمة  ,ابن عم الرسول , دعا لو النيب باحلكمة مرتني  ( :اللهم علمو التأويل وفقهو يف الدين ) ىو :
ج -سعيد بن زيد
أ -عبداهلل بن العباس
د -أبو بكر الصديق
ب -عبداهلل بن عمرو
 -4الصحايب الذي قال  :واهلل ما خلق اهلل مؤمنا يسمع يب إال أحبين ىو :
ج -جابر بن عبداهلل
أ -أبو ىريرة
د -عبداهلل بن العباس
ب -سعيد بن زيد
السؤال الثاين :صلي بني الكلمة ومعناىا:
الكلمة
 -4القزع
 -2ما لنا بد من مجالسنا
ٌ -1نزع فً ٌده
 -1غمط الناس

(نص درجة على كل فقرة)

معناها
ٌ-1غري بٌنهما حتى ٌضرب أحدهما اآلخر
-2ال نستغنً عن الجلوس فٌها
-1االستهانة بهم واحتقارهم
-4حلق بعض الشعر وترك بعضه
ٌقع فً المعصٌة الموصلة الى النار

السؤال الثالث :املئي الفراغ :
 -1حيرم تشبو الرجل بادلرأة يف صفاهتا مثل تقليد صوهتا وحيرم تشبو ادلراة بالرجل يف لباسو مثل لبس البنطلون الرجايل
 -2يكون قص الشعر حمرما إذا كان فيو تشبو بالكفار ويكون قص الشعر مباحا إذا كان من أجل العناية والنظافة
 -3من آداب اجللوس يف الطريق غض البصر ومن أضرار اجللوس يف الطريق التعرض للفتنة برؤية النساء
 -4حكم االشارة للمسلم بالسالح عن طريق القصد حمرم وكبرية من الكبائر وحكم االشارة بالسالح عن طريق اذلزل حمرم
 -5من أمثلةالتكرب يف السلوك واألفعال األكل والشرب بالشمال ومن أمثلة التكرب يف اللباس والزينة اسبال الثوب
(نص درجة على كل فراغ)

اسأل هللا لكن التوفٌق

أ /أمٌرة بخش

التاريخ:

االسم :

/

4114/هـ

اختبار مادة الحديث للصف الثالث متوسط  ,الفصل الدراسي الثاني ,الفترة الثانية  ,لعام 4114-4119هـ
السؤال األول  :اختاري اإلجابة الصحيحة

( :درجة على كل فقرة )

 -1الصحايب الذي بعثو الرسول  اىل اخللصة (صنم دوس ) فهدمها ودعا لو حينها فقال  :اللهم ثبتو واجعلو ىاديا مهديا ىو :
ج -جرير بن عبداهلل 
أ -عبداهلل بن العباس
د -أنس بن مالك 
ب -حكيم بن حزام 
 -2كان أحسن الناس صالة يف السفر واحلضر  ,خدم الرسول  عشر سنني ودعا لو ( :اللهم أكثر مالو وولده وأدخلو اجلنة ) ىو :
ج -أبو ىريرة 
أ -عبداهلل بن العباس 
د -أنس بن مالك 
ب -حكيم بن حزام 
 -3كان كرميااً جواداً  ,من تواضعو  أنو ال يأكل طعاماً لوحده  ,بل يدعو من أيتام قريش على قدر طعامو  ,ىو :
ج -سعيد بن زيد
أ -حكيم بن حزام 
د -أبو بكر الصديق
ب -جرير بن عبداهلل 
 -4الصحايب الذي كان يقسم الليل أثالثا ىو و زوجتو وخادمو  ,حافظ األمو  ,ىو :
ج -جابر بن عبداهلل
أ -أبو ىريرة
د -عبداهلل بن العباس
ب -سعيد بن زيد
السؤال الثاين :صلي بني الكلمة ومعناىا:
الكلمة
 -4الغرس
 -2بالخيار
 -1ضلع
 -1محقت

(نص درجة على كل فقرة)

معناها
نثر البذور في التربة
دفن الجذور فسيلة الشجر في التربة
أحد عظام الصدر
لهما حق في إمضاء البيع أو فسخه
نقصان وذهاب البركة

السؤال الثالث :املئي الفراغ :
 -1من مثرات غض البصر .................................ومن مفاسد إطالق البصر ...................................
 -2من أسباب الوقوع يف الفاحشة ................................ومن عقوبات مرتكب السرقة ..........................
 -3قال رسول اهلل  (: ما من مسلم يغرس غرساً أو ..........................فيأكل منو طري أو إنسان أو هبيمة
إال  )...................................متفق عليو .
 -4سبب حصول الربكة يف التجارة ىو ....................................و ...........................................
 -5من حقوق الزوجة ............................ومن أسباب ىدم البيوت والطالق ىو..............................
(نص درجة على كل فراغ)

اسأل هللا لكن النجاح والتوفيق

معلمة المادة  /اميرة بخش

التاريخ:

االسم :

/

4114/هـ

اختبار مادة الحديث للصف الثالث متوسط  ,الفصل الدراسي الثاني ,الفترة الثانية  ,لعام 4114-4119هـ
السؤال األول  :اختاري اإلجابة الصحيحة

( :درجة على كل فقرة )

 -1الصحايب الذي بعثو الرسول  اىل اخللصة (صنم دوس ) فهدمها ودعا لو حينها فقال  :اللهم ثبتو واجعلو ىاديا مهديا ىو :
ج -جرير بن عبداهلل 
أ -عبداهلل بن العباس
د -أنس بن مالك 
ب -حكيم بن حزام 
 -2كان أحسن الناس صالة يف السفر واحلضر  ,خدم الرسول  عشر سنني ودعا لو ( :اللهم أكثر مالو وولده وأدخلو اجلنة ) ىو :
ج -أبو ىريرة 
أ -عبداهلل بن العباس 
د -أنس بن مالك 
ب -حكيم بن حزام 
 -3كان كرميااً جواداً  ,من تواضعو  أنو ال يأكل طعاماً لوحده  ,بل يدعو من أيتام قريش على قدر طعامو  ,ىو :
ج -سعيد بن زيد
أ -حكيم بن حزام 
د -أبو بكر الصديق
ب -جرير بن عبداهلل 
 -4الصحايب الذي كان يقسم الليل أثالثا ىو و زوجتو وخادمو  ,حافظ األمو  ,ىو :
ج -جابر بن عبداهلل
أ -أبو ىريرة
د -عبداهلل بن العباس
ب -سعيد بن زيد
السؤال الثاين :صلي بني الكلمة ومعناىا:
الكلمة
 -4الغرس
 -2بالخيار
 -1ضلع
 -1محقت

(نص درجة على كل فقرة)

معناها
نثر البذور في التربة
-4دفن الجذور فسيلة الشجر في التربة
-1أحد عظام الصدر
-2لهما حق في إمضاء البيع أو فسخه
-1نقصان وذهاب البركة

السؤال الثالث :املئي الفراغ :
 -1من مثرات غض البصر .البعد عن ادلعاصيوطهارة النفس..ومن مفاسد إطالق البصر ..االفتتان بالنساء وضياع االمانة....
 -2من أسباب الوقوع يف الفاحشة .اطالق البصر وضعف االميان.ومن عقوبات مرتكب السرقة نفي كمال االميان وقطع اليد
 -3قال رسول اهلل  (: ما من مسلم يغرس غرساً أويزرع زرعاً.فيأكل منو طري أو إنسان أو هبيمة إالكان لو بو صدقة) متفق عليو .
 -4سبب حصول الربكة يف التجارة ىو ...الصدق....و .......األمانة.................
 -5من حقوق الزوجة .حسن التعامل معها..ومن أسباب ىدم البيوت والطالق ىو.التعامل معها باجلفاء والغلظة...
(نص درجة على كل فراغ)

اسأل هللا لكن النجاح والتوفيق

معلمة المادة  /اميرة بخش

