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 ھـ٤۳۱٤ الثالث الدراسي الفصل لصف السادسل أسئلة عامة لمادة الحدیث       

 ملسو هيلع هللا ىلص/  النبـــي القــــــدوة  الوحدة الثالثة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لكل فقرة مما یلي أربعة إجابات واحدة فقط منھا صحیحة ضعي دائرة حولھا :  -۱س

 

 

۱ 
 :المراد باألسوة

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

۲ 
 :من مظاھر التأسي بالنبي صلى اللھ علیھ وسلم

 البعد عن سنتھ .  (د)          الكسل في أداء سننھ(جـ)           . تعلم سنتھ ونشرھا (ب)        عدم اإلكثار من ذكره  . (أ) 

۳ 
 : من فضائل مالك بن الحویرث رضي اللھ عنھ  

 محباً للدنیا . (د)  قلیل العلم . (جـ)  قلیل العبادة . (ب)    . م بتعلیم الناس الصالة مھت(أ)

 :  المراد بقولھ صلى اللھ علیھ وسلم ( وصلوا كما رأیتموني أصلي )  ٤
 حب اللھ . (د)  فضل الصالة . (جـ)   في الصالة  اقتدوا بأفعالي  (ب) صلوا كما تشاؤون .   (أ) 

   
٥ 

 :  النبي صلى اللھ علیھ وسلم التأسيضائل من ف

عن النبي علیھ سبب للبعد  (ب)  سبب لحب الناس  (أ)  
 السالم 

 سبب لدخول الجنة .(د)  سبب للبعد عن اللھ(جـ) 

 
 :حكم محبة النبي صلى اللھ علیھ وسلم   ٦

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

 

 

 :  لى اللھ علیھ وسلم ( ال یؤمن )المراد بقولھ ص ۷

     یكفر) د(       ال یكمل إیمانھ)  جـ( یخرج من الملة) ب( ال ینقص إیمانھ ) أ( 

 :  صفات أبي ھریرة رضي اللھ عنھ من  ۸
 قوة الحفظ) د( التكبر) جـ(  كثرة المال ) ب( نظم الشعر) أ(

 : محبة الرسول صلى اللھ علیھ وسلم من واجبات  ۹
   الدین ) د(    اإلحسان) جـ(    اإلسالم ) ب(    اإلیمان) أ(

 

 

۱۰ 
 :  الصحابي الذي كان یحب النبي صلى اللھ علیھ وسلم اكثر من كل الناس إال نفسھ

 عمرو بن العاص) د(     طلحة بن عبید اللھ) جـ(    عمر بن الخطاب) ب(    أبو بكر ) أ( 



۲ 
 

 

 

 :خطأ أم صح بعالمة اجیبي -۲س

 )      (      .مستحبة  ملسو هيلع هللا ىلصمحبة النبي  -۱

 )       (     . دعا لھ بقوة الحفظ ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي رضي اللھ عنھ  فضائل أبي ھریرة من  -۲

 )     (      .المراد بقولھ علیھ الصالة والسالم ( ال یؤمن) أي ال یكمل إیمانھ -۳

 )      على محبة النفس والولد ( ملسو هيلع هللا ىلصال یجب تقدیم محبة النبي  -٤

 (        ) ملسو هيلع هللا ىلصیجوز الغلو في محبة النبي  -٥

 (      )  .معنى األسوة : القدوة  -٦

 (      )   .كان مھتما بتعلیم الناس صفة الصالة من فضائل مالك بن الحویرث رضي اللھ عنھ أنھ -۷

 كره من یعمل بالسنة   (      ) ملسو هيلع هللا ىلصمن مظاھر التأسي بالنبي  -۸

 (      )بب لنیل محبة اللھ عز وجل   س ملسو هيلع هللا ىلصاالقتداء بالنبي  -۹

                              

 صلي العمود األول بما یناسبھ من العمود الثاني : -۳س

 العمود الثاني العمود األول
 .     نظم الشعر ( أ)  )  ال یؤمن) المراد بـ (۱( 
 .واجبة (ب)      من واجبات اإلیمان) ۲( 
 .عن سنتھ  االبتعاد (جـ)   عالمات محبة النبي صلى اللھ علیھ وسلم) من ۳( 
 .  أي ( ینقص إیمانھ )( د)   أبي ھریرة رضي اللھ عنھ  فضائلھمن ) ٤( 
 . نتقدیم محبة النبي على الوالد والولد والناس أجمعی (ھـ) حكم محبة النبي صلى اللھ علیھ وسلم ) ٥( 
 .   مستحبة (و)   
 .  قوة الحفظ (ز) 
  كثرة ذكره صلى اللھ علیھ وسلم (ح) 
 ل إیمانھ )أي ( ال یكتم(ط)  
 .محبة النبي بعد محبة الوالدین (ي) 



۳ 
 

 

 

 : یناسبھا بما التالیة الفراغات املئي -٤س

 ...................................................................) ال یؤمنبـ ( المراد   / ۱

 ...............................................النبي صلى اللھ علیھ وسلم على  ................... یجب تقدیم/ ۲

  .........................................................رضي اللھ عنھ من فضائل أبو ھریرة  / ۳   

 .........................../ محبة الرسول صلى اللھ علیھ وسلم أصل من أصول ......................٤

 ........................................................................المراد بـ ( صلوا كما رأیتموني أصلي)   /٥

 .  ..................................................................................................األسوة ھي    / ٦

 من فضائل مالك بن الحویرث  رضي اللھ عنھ: /۷

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

 من فضائل التأسي بالنبي صلى اللھ علیھ وسلم /۸

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

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

 

 من مظاھر التأسي و االقتداء بھ صلى اللھ علیھ وسلم : / ۹

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

 

 

 

 

 

 



٤ 
 

 

  :أجیبي عما یلي  -٥س

 اللھ علیة وسلم على محبة الوالدین ؟  عللي /تقدیم محبة الرسول صلى/ ۱

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

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

 

 عللي /عدم صحة إیمان من لم یحب النبي صلى اللھ علیھ وسلم ؟/ ۲

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

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

 

 أذكري نموذجا لمحبة أصحاب النبي صلى اللھ علیھ وسلم  ؟/ ۳

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

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

 

ِحیمٌ  للَّھُ ٱَویَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم ۗ وَ  ھُ للَّ ٱیُْحبِْبُكُم  تَّبِعُونِىٱفَ  للَّھَ ٱقُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن ( یقول اللھ تعالى / ٤  )َغفُوٌر رَّ

 ؟  ملسو هيلع هللا ىلصاستنتجي الفضل الذي تضمنتھ اآلیة لمحبة النبي 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 


	بنك الحديث

