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 هـ 9341الفصل الثاني  لمادة الحديث عامة أسئلة              

  (أتأسي بنبيي صلى الله عليه وسلم  )لسادسة ا للوحدة             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :خطأ أم صح بعالمة أجيبي -3س

 (     )                                                                   .معنى التأسي : القدوة واإلتباع   -3

 (  )                                          . من صفات النبي صلى الله عليه وسلم : الرحمة والشفقة  -2

 (    )         .المراد بقول مالك رضي الله عنه ) شببة متقاربون ( أي شيبان متباعدون في السن   -1

 (   )                              . من فضائل مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه كان قليل العبادة   -4

 (   )                           . صلى الله عليه وسلم كره من يعمل بالسنة من مظاهر التأسي بالنبي  -5

 (     )                         االقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم سبب لنيل محبة الله عز وجل       -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكملي الفراغات التالية :: 2س

 .........................................................................المراد بـ ) شببة متقاربون  (  (3)

 .  ..................................................................................................( األسوة هي   2) 

 :( من فضائل مالك بن الحويرث  رضي الله عنه1)

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

 ( من فضائل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم4)

 .......................................................  و   .........................................................

 .......................................................... ......................................  و ..................

 ( من مظاهر التأسي و االقتداء به صلى الله عليه وسلم : 5)

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

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

  من صفات النبي عليه السالم ...........................................و............................................ .(6)
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 :اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس: 3س

 

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

 

 سادسةانتهت أسئلة الوحدة ال

3 
 :المراد باألسوة

 المحبة .)د(  صلة الرحم . )جـ(  الرحمة . )ب(  .               واالتباع  القدوة  )أ( 

2 

 :النبي صلى الله عليه وسلممن مظاهر التأسي ب

 البعد عن سنته .  )د(          الكسل في أداء سننه)جـ(           . تعلم سنته ونشرها )ب(        عدم اإلكثار من ذكره  . )أ( 

1 

 : من فضائل مالك بن الحويرث رضي الله عنه  

 محباً للدنيا . )د(  قليل العلم . )جـ(  قليل العبادة . )ب(    . مهتم بتعليم الناس الصالة )أ(

4 
 :  المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ) وصلوا كما رأيتموني أصلي ( 

 حب الله . )د(  فضل الصالة . )جـ(   الة في الص اقتدوا بأفعالي  )ب(   صلوا كما تشاؤون . )أ( 

   
5 

 :  من فضائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم

 سبب لدخول الجنة .)د(  سبب للبعد عن الله)جـ(  عن النبي عليه السالم سبب للبعد  )ب(  سبب لحب الناس  )أ(  

 

 العمود الثاني ولالعمود األ

 ) أ(أنها سبب لدخول الجنة .    ( المراد بـ )األسوة ( 3) 

 )ب( أنه كان مهتم بتعليم الناس الصالة . ( من فضائل التأسي بالنبي عليه الصالة والسالم    2) 

 )جـ(صلة األقارب  . ( نقدم لإلمامة 1) 

 أنه من الصحابة .  ) د( ( من فضائل مالك بن الحويرث رضي الله عنه  4) 

 .تعلم السنة ونشرها  )هـ ( ( من مظاهر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم 5) 

 )و(األكبر سنًا. 

 )ز(القدوة واالتباع  . 

 )ح(األصغر سنًا.  

    أنها سبب لحب الناس . )ط(  

 )ي(كره من يعمل بسنته . 


