
 
 

 

 هـ9341اسئلة عامة لمادة الحديث الفصل الثاني 

 ) أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ( للوحدة الخامسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

1 
 :من فضائل الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم  

 كة  سبب لمحبة المالئ( د) سبب لمحبة النبي( جـ)  يصلي الله بها علينا سبعًا ( ب) سبب لنيل شفاعته  ( أ)

2 
 :معنى الصالة على النبي ) من الله ( 

 ذكر المالئكة له  (  د)  ثناء الله عليه في المأل األعلى  ( )جـ ب(حب الله له) حب الناس له( أ)

3 
 :من المواضع التي تستحب فيها الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم   

 
 ذكر المالئكة له  (  د)    المسجد في الجلوس ندع (جـ) الصالة إقامة بعد (ب) يوم الجمعة   ( أ)

4 
 (  : الوسيلة)  وسلم عليه الله صلى بقوله المراد

   المنزلة العالية( د)   جـ( المنزلة المتوسطة) المنزلة المستحبة( ب)      المنزلة المنخفضة ( أ)

  

5 

 : المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ) يدعو في صالته ( 

 قبل الصالة  ( د)  في أول الصالة  ( جـ)    في أخر الصالة أو بعدها ( ب)    في وسط الصالة   (أ) 

 

 :خطأ أم صح بعالمة اجيبي - (2س

 )     (                          .  من صلى على النبي صالة صلى الله بها عليه عشًرا -9

 )     (              .   الة يستحب ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إقامة الص -2

 )     (         المنزلة المنخفضة( أي الوسيلةالمراد بقوله عليه الصالة والسالم )  -4

 )     (     فضائل فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه شهد أحًدا والخندق والمشاهد كلهامن  -3

 )     (                     .  المراد ب ) يدعو في صالته ( أي آخر الصالة أو بعدها -5

 ( )    د الله ونثني عليه .       نبدأ بالصالة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نحم -6

 

 

 



 
 

 

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

 

 :يناسبها بما التالية الفراغات املئي -(3س

 ..........................................................( يدعو في صالته بـ ) المراد   أ()

 .  ......................................................  )ب( الوسيلة هي 

 . .........................................................رضي الله عنه  فضالة بن عبيدمن فضائل  )ج(

 . )د( من األوقات التي يستحب عندها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ...................................................

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عددي المواضع التي يستحب فيها الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم ؟  -(5س

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

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

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

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

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

 

 

 العمود الثاني العمود األول

 .   وب ورفع الدرجات أنها سبب لمغفرة الذن ) أ(  ( يدعو في صالتهالمراد بـ )( 1) 

فضائل الصالة على النبي عليه الصالة من ( 2) 
    والسالم 

أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله  نعم)  الرسول عنه قال)ب( 
 .وأم عبد الله (

 . في وسط الصالة  )جـ(  عند  النبي صلى الله عليه وسلميستحب ذكر ( 3) 

 .  أنها سبب لمحبة المالئكة) د(   الله عنه رضي  عبد الله بن عمرو فضائلمن ( 4) 

 .  الهالل رؤية ( )هـ من األمور المستحبة في الدعاء ( 5) 

 .    خفض الصوت  ()و 

 .  دخول المسجد والخروج منه )ز( 

  في آخر الصالة أو بعدها . )ح( 

    صحابيان وأبوه هو أنه )ط(  

 .تمجيد الله والثناء عليه  )ي( 



 
 

 

 

 / من ثمرات الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ 9

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

 

 ................./ عرفي الوسيلة .............................................................................................2

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

 / من أسباب نيل شفاعة النبي  صلى الله عليه وسلم ؟ 4

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

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

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

 عليه وسلم من دعا ولم يمجد الله بالتعجل ؟ عللي / وصف النبي صلى الله / 3

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

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

 / عددي فضائل الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ 5

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

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

 

 اذكري فضيلة لكل من :  -6

 / عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ؟ 9

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

 / فضالة بن عبيد رضي الله عنه ؟ 2

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

 

 ةخامسانتهت أسئلة الوحدة ال


