
 
 

                                                                                

 هـ 9341الفصل الثانيأسئلة عامة لمادة الحديث                              

 (محبة النبي صلى الله عليه وسلم  الوحدة الرابعة )              

         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضعي دائرة حولها : صحيحة منها فقط واحدة إجابات أربعة يلي مما فقرة لكل  -9س

1 
 : حكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم 

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

2 
 : من عالمات محبة النبي صلى الله عليه وسلم  

 طاعة الوالدين قبل طاعته(  د)  عدم اإلكثار من ذكره (  جـ) تقديم طاعته على هوى النفس(   ب) االبتعاد عن سنته(  أ)

3 
 :  من (المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ) ال يؤ

     يكفر( د)       ال يكمل إيمانه(  جـ) يخرج من الملة( ب) ال ينقص إيمانه ( أ) 

4 
 :  صفات أبي هريرة رضي الله عنه من 

 حبه للعلم( د) التكبر( جـ)  كثرة المال ( ب) نظم الشعر( أ)

  

5 

 : محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات 

   الدين ( د)    اإلحسان( جـ)    اإلسالم ( ب)    اإليمان( أ)

6 
 :  الصحابي الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من كل الناس إال نفسه

 
 عمرو بن العاص( د)     طلحة بن عبيد الله( جـ)    عمر بن الخطاب( ب)    أبو بكر ( أ)

 

 :خطأ أم صح بعالمة اجيبي -2س

 (      )                                                         . يه وسلم مستحبة محبة النبي صلى الله عل -9

 (       )     . أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بقوة الحفظرضي الله عنه  فضائل أبي هريرة من  -2

 (     )                              .    المراد بقوله عليه الصالة والسالم ) ال يؤمن( أي ال يكمل إيمانه -4

 (     )                                   .   من عالمات محبة النبي صلى الله عليه وسلم مطالعة سيرته  -3

 

 

 



 
 

 

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

 

 : يناسبها بما التالية الفراغات املئي -3س

 ..........................................................( ال يؤمنبـ ) المراد   / 9

 ...............................................النبي صلى الله عليه وسلم على  ...............    يجب تقديم/ 2

  .........................................................رضي الله عنه من فضائل أبو هريرة  / 4  

 لرسول صلى الله عليه وسلم أصل من أصول ................................................./ محبة ا3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمود الثاني العمود األول

 .     نظم الشعر ) أ(  (  ال يؤمن( المراد بـ )1) 

 .واجبة )ب(      من واجبات اإليمان( 2) 

 .عن سنته  االبتعاد )جـ(   عالمات محبة النبي صلى الله عليه وسلم( من 3) 

 .  أي ) ينقص إيمانه () د(   من صفات أبي هريرة رضي الله عنه ( 4) 

 .تقديم محبة النبي على الوالد والولد والناس أجمعية  )هـ( حكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ( 5) 

 .   مستحبة )و(   

 . حبه للعلم  )ز( 

  كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم )ح( 

 أي ) ال يكتمل إيمانه ()ط(  

 .محبة النبي بعد محبة الوالدين )ي( 



 
 

 

  أجيبي عما يلي  -5س

 لي /تقديم محبة الرسول صلى الله علية وسلم على محبة الوالدين ؟ عل/ 9

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

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

 

 عللي /عدم صحة إيمان من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم ؟/ 2

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

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

 

 ما  العالقة بين محبة الله وحبة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ / 4

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

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

 

 أذكري نموذجا لمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  ؟/ 3

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

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

 

 ي عالمات محبة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ عدد/ 5

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

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

 

 

 رابعةانتهت أسئلة الوحدة ال


