املادة  /حديث

وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة حائل

الصف  /األول متوسط
الزمن  /ساعة ونصف
رقم الجلوس :

اسم الطالب /

(

أسئلة اختبار نهاية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1438/1437هـ
استعن باهلل أولا  ،ثم أجب على األسئلة اآلتية وتأكد من إجابتك على جميع األسئلة قبل تسليم ورقة اإلجابة
السؤال األول :

أ ) ما السبيل إلى نجاة العبد في الدنيا واآلخرة ؟
....................................................................................................................................................................................................................

ب ) ادعى رجل أنه يحب الرسول  , كيف تتأكد من صدقه ؟
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

ج ) بين المراد بالميزان في قوله  ( : الحمد هلل تمأل الميزان ).
..............................................................................................................................................................................................................................

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

د ) ما الواجب علينا تجاه أمهات المؤمنين رضي هللا عنهن؟
..............................................................................................................................................................................................................................

السؤال الثاني  :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
أ)

ب)
ت)

ث)
ج)

المراد بالمكاره في قوله  ( إسباغ الوضوء على المكاره ):
( المشاقُّ ــ األعضاء ــ ما ال يصله الماء ).
أكثر الصحابة رواية للحديث
( أبو هريرة  ــ أبو موسى األشعري  ــ سلمان الفارسي .) 
تمجيد هللا تعالى وتسبيحه وتهليله والثناء عليه بجميع محامده يُسمى
( العبادة ــ الذكر ــ الصالة ).
من ثمرات محبة المؤمنين في الدنيا
( مرافقتهم في الجنة ــ التأثر بأخالقهم ــ االستظالل بظل العرش ).
من اآلداب المستحبة إذا قدّم لك أحدا ً طعاما تشتهيه
( األكل منه ــ ذم الطعام ــ السكوت ).

اقلب الورقة

)

السؤال الثالث :

عن أبي موسى األشعري  قال  :قال رسول هللا  ( :مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير
)....................:
1ــ أكمل الحديث
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

2ــ اذكر ما تعرفه عن ابي موسى األشعري من حيث:
أسمه.......................................................................................................................
ماذا قال عنه الرسول ................................................................................................ 
وفاته.......................................................................................................................

السؤال الرابع  :ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) xأمام العبارة الخاطئة فيما
)1
)2
)3
)4
)5

(
الثرثارون  :الثرثار هو كثير الكالم بغير فائدة
(
يجوز السخط والضجر عند وقوع المصيبة
(
من شروط التوبة الصحيحة ترك الذنب طاعة هلل تعالى
الحرص على التخلق باألخالق الحسنة ومصاحبة كل ذي خلق حسن (
المؤمن إذا أحب أخاه المؤمن محبة خالصة هلل ال يستحب له إخباره (

انتهت األسئلة

).
).
).
).
).

وفق اهلل اجلميع لكل خري

يلي:

