
 هـ9341الفصل الثاني أسئلة عامة لمادة الحديث              

 ( حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم)الثالثة الوحدة                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي: -(س9

1 
 لم يستطع أبو جهل أن يطأ رقبة النبي الطاهرة ألنه رأى :

 
)أ( بينه وبين الرسول 

 خندقا من نار

)ب( أسدا عظيما  

 يمنعه

 )د( كتابا كبيرا   ية عظيمة تنفث السم)جـ( ح

2 
 أتت امرأة  يهودية النبي صلى الله عليه وسلم بـ  :

 مة)د(  دجاجة مسمو )جـ(  شاة مسمومة   مسمومة إبل )ب( )أ(  بقرة مسمومة

3 
 اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يوم الهجرة في  :

 )د( الغار     (  الكهف     )جـ )ب( المسجد )أ(  خيمة األعرابي 

4 

 من فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله  :

أكثر الصحابة رواية ( د) مره 52استغفر له ( جـ)    دعا له بالرحمة( ب)  )أ( دعا له بالحكمة    

 للحديث

  5 

 من صفات عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان  :

)ب( غزير العلم  ث   )أ( يروي الحي 

 مجتهدا في العبادة

 )جـ( يحب الصغار   

 

 

 اإلظهار الشفوي

 )د( كثير السفر  

6 
 المراد بـ ) احفظ الله (   :

 
)أ( افعل أوامره واجتنب 

 نواهيه   

)ب( داوم على 

 األذكار  

 )د( احترم الكبار   )جـ( داوم على الصدقة  

7 
 المراد بـ )تجده تجاهك( :

  تجده فوقك( د)    تجده بجانبك( جـ)  تجده خلفك( ب) تجده أمامك( أ) 

 

8 

  

 

 :حكم االستعانة بغير الله تعالى

 

 

 

 

 

 

 

   مكروه( د) مستحب( جـ) جائز( ب)    محرم وشرك أكبر (أ)

9 
 ثهما( هو:وكان صديقه عندما قال)ما ظنك باثنين الله ثال رةحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم أثناء الهج

  علي بن أبي طالب  (د)   عثمان بن عفان  (جـ) عمر بن الخطاب (ب) أبو بكر الصديق (أ) 

 

 

 

 



 بعالمة صح أم خطأ: يجيبأ -س( 5

 (  حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم في يوم هجرته من مكة إلى المدينة .                         )     -9 -9

 (     باس رضي الله عنه أنه معدودا من تالميذ الصحابة   .                 ) من صفات عبد الله بن ع -5

 (     فعل الطاعات وترك المنكرات سبب لحفظ الله لنا    .                                                )  -4

 (    )                        أراد أبو جهل أن يطأ رجل النبي الطاهر عندما كان يطوف   .                -3

 (   حفظ الله للمؤمن في بدنه وصحته وماله واعظم من ذلك حفظ دينه  .                            )    -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 صلي العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني : -س(4

 

 املئي الفراغات التالية بما يناسبها: -(3س

 .............................................المراد بـ ) احفظ الله  (........................ -9  

 حفظ الله للمؤمن يكون في    ............  و.............. وأعظم من ذلك حفظ الله له  ..................  . -5

                   ..كثير ....................... مجتهدا في  ............كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه غزير............. -4

 ية الله  .من خش ......... ...........

 

 

 

 

 العمود الثاني العمود األول
 ) أ( خندقا من نار  .    ( المراد بـ )تجده تجاهك ( 9) 

 )ب(  أنه غزير العلم مجتهد في العبادة . ( حفظ الله للمؤمن يكون في   5) 

 )جـ(داوم على األذكار. باس رضي الله عنه  ( من فضائل عبد الله بن ع4) 

 ) د( تجده أمامك .  ( لم يستطع أبو جهل أن بعفر وجه النبي الكريم بالتراب ألنه رأى 3) 

 )هـ (أن أبوه من الصحابة. ( المراد ب ) احفظ الله (2) 

 )و(  أسدا عظيما   . 

 )ز(بدنه وماله وولده ودينه . 

 )ح(تجده بجانبك . 

 افعل أوامره واجتنب نواهيه )ط( 

 )ي(يومه وليلته. 



 

 ( حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة, اوردي مثاال على ذلك؟2س

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

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

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

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

 

 ( وضحي معنى قوله صلى الله عليه وسلم )احفظ الله يحفظك(؟6س

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

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

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

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

 

 ي الله عنه(؟( اكتبي ما تعرفينه عن الصحابي الجليل )عبد الله بن عباس رض7س

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

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

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

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

 

 ( ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم )رفعت األقالم وجفت الصحف(؟8س

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

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

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

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

 

 

 انتهت أسئلة الوحدة الثالثة   

 


