
 
 
 

 هـ4114االسم :                                                                   التارٌخ:     /    /

 هـ4114-4119لعام  , الفترة األولى ,الثانً الفصل الدراسً ,متوسط  لثثاال للصفالحدٌث مادة  اختبار

                                                             

 ٌق        أ/ أمٌرة بخشاسأل هللا لكن التوف                                                                          

 )درجة على كل فقرة ( السؤال األول : اختاري اإلجابة الصحيحة :
 اثنىت عشرة غزوة ىو : الصحايب الذي استصغر يوم أحد واستشد أبوه يومئذ, وغزا بعد ذلك مع الرسول  -1

 أبو سعيد اخلدري -ج                عبداهلل بن العباس - أ

 سلمة األكوع  -د                عبداهلل بن مسعود  - ب
 ة العدو , حىت قيل إنو كان يسبق الفرس شدا , ىو :عكان شجاعا راميا حمسنا خريا , من أشهر صفاتو سر  -2

 عبداهلل بن مسعود -ج              عبداهلل بن العباس  - أ

 أبو سعيد اخلدري -د                   سلمة األكوع - ب
 دعا لو النيب باحلكمة مرتني : ) اللهم علمو التأويل وفقهو يف الدين ( ىو :,  الرسولابن عم حرب األمة ,  -3

 سعيد بن زيد -ج          عبداهلل بن العباس - أ

 أبو بكر الصديق -د            عبداهلل بن عمرو - ب
 الصحايب الذي قال : واهلل ما خلق اهلل مؤمنا يسمع يب إال أحبين ىو : -4

 جابر بن عبداهلل -ج             أبو ىريرة - أ

 عبداهلل بن العباس -د        سعيد بن زيد - ب
 درجة على كل فقرة(نص ) صلي بني الكلمة ومعناىا:السؤال الثاين :

 معناها الكلمة

 ٌغري بٌنهما حتى ٌضرب أحدهما اآلخر-1 قزعال -4

 ال نستغنً عن الجلوس فٌها-2 ما لنا بد من مجالسنا -2

 االستهانة بهم واحتقارهم-1 ٌنزع فً ٌده -1

 حلق بعض الشعر وترك بعضه-4 غمط الناس -1

  ٌقع فً المعصٌة الموصلة الى النار 
 (راغ)نص درجة على كل ف :املئي الفراغ السؤال الثالث :

 لبس البنطلون الرجايلتشبو ادلراة بالرجل يف لباسو مثل  وحيرم تقليد صوهتا مثلحيرم تشبو الرجل بادلرأة يف صفاهتا  -1

 ن أجل العناية والنظافةكان مويكون قص الشعر مباحا إذا  كان فيو تشبو بالكفار يكون قص الشعر حمرما إذا   -2

 التعرض للفتنة برؤية النساء أضرار اجللوس يف الطريق ومنغض  البصر  آداب اجللوس يف الطريق  من -3
 حمرموحكم االشارة بالسالح عن طريق اذلزل  من الكبائر حمرم وكبرية عن طريق القصدمسلم بالسالح حكم االشارة لل -4
 اسبال الثوب  أمثلة التكرب يف اللباس والزينة  ومناألكل والشرب بالشمال  التكرب يف السلوك واألفعالمن أمثلة -5
 


