أسئلة مادة احلديث

وزارة التعليم

الصف الثاني متوسط

اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة حائل

الفصل الدراسي األول

إدارة اإلشراف الرتبوي

طبعة املقرر 1438/1437:

السؤال األول :
( أ ) /1 :عرَف بالراوي ابو هريرة الدوسي :
................................................................................. .................................................................................

/2تعريف اإلميان هو :

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

/3ما الفوائد اليت جتنيها من تبكريك للصالة ؟
..................................................................................................................................................................

/4بني معاني الكلمات التالية :
الكلمة

معناها

الكلمة

يُفقَه يف الدين

مبن تعول

تغدو

العفة

تعاهدوا
اليد العليا

معناها

صُربة طعام

( ب) / 1 :اعقد مقارنة بني منافع العلم ومنافع املال .
..................................................................................... ................................................................... ..................

/2فرَق بني اخلوف والرجاء.
........................................................................................................ ................................................ ..................
..................................................................................... ................................................................... ..................

/ 3كيف حيسن املسلم ظنه باهلل ؟
..................................................................................... ................................................................... ..................

/4متيَز الصحابي اجلليل أنس بن مالك رضي اهلل عنه مبيزة وهي :
..................................................................................... ........................................... ..........................................

السؤال الثاني :
( أ ) ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة اخلاطئة :
 .1تويف عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف السنة  30هـ

( ).

 .2ال احتقر شيئا من الطاعات وال أستهني بشي من املعاصي

( ).

 .3الصلوات اخلمس كفارة ملا بينهما ما مل تغش الكبائر.

( ).

 .4تزوج عثمان رضي اهلل عنه ابنيت النيبوهما ( رقية وفاطمة )

( ).

 .5أتوكل على اهلل يف مجيع اموري فهو حسيب

( ).

 .6ترك الصالة يعد من صغائر الذنوب.

( ).

 .7ارجو رمحة اهلل واخاف عقابه

( ).

(ب) أكمل مايلي :
مكتب التربية والتعليم جنوب حائل هاتف رقم  0165661502فاكس رقم  –0165324494البريد اإللكتروني  – eb2@hailsa.gov.saالموقع اإللكتروني http://www.south-hail.com

أسئلة مادة احلديث

وزارة التعليم

الصف الثاني متوسط

اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة حائل

الفصل الدراسي األول

إدارة اإلشراف الرتبوي

طبعة املقرر 1438/1437:

/1عن النواس بن مسعان الكالبي رضي اهلل عنه قال  :مسعت النيب  يقول :يؤتي بالقرآن يوم القيامة واهله
الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة  .............و  ....................حتاجان عن صاحبهما ) .
السؤال الثالث :
(أ)
 /1عدد ثالثا من آداب تالوة القرآن.
........................................................................................................ ................................................ ..................
..................................................................................... ................................................................... ..................

/2اكتب املهنة اليت كان يعملها كل نيب يف اجلدول التالي :
زكريا عليه السالم

النيب

إدريس عليه السالم

نوح عليه السالم

املهنة
(ب) /1اخرت االجابة الصحيحة :
أ – حتم النفقة على االوالد :
/1واجبة

 /2مستحبة

 /3مباحة

ب  -من صور الكسب املباح:
 /1بيع اجملالت اهلابطة  /2العمل سائق اجرة

 /3املتاجرة بآالت اللهو والغناء

ج/اصل االميان هو :
 /1ال اله اال اهلل

/2اماطة االذى عن الطريق

 /3احلياء

هـ ( /بضع ) هو عدد بني :
 /1الثالثة إىل الستة

 /2الثالثة إىل السبعة

 /3الثالثة اىل التسعة
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