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 هـ 9341الفصل الثاني لمادة الحديث  عامة أسئلة               

 (أحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم )سابعة ال للوحدة      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس: 1س

 

 :خطأ أم صح بعالمة أجيبي -2س 

 )     (                                          .   عنهم الله رضي البيت حب أل في الغلو يجوز  -.-3

 )     (                                                .من صفات زيد بن أرقم  رضي الله عنه العلم  -2

 )     (           . المراد بقوله عليه الصالة والسالم ) إني تارك فيكم ثقلين( جبلين عظيمين    -1

 )     (           . من فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أذهب عنهم الرجس    -4

 ه السالم   .                )     (المراد بقوله عليه الصالة والسالم ) رسول ربي ( جبريل علي -5

 من فضائل زوجات النبي عليه الصالة والسالم أن الله جعلهن أمهات للمؤمنين.          )     ( -6

 

 :المراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 3

 متبعين سنته .)د(  من نصره و سانده.)جـ( جيرانه . )ب(  أقاربه وزوجاته وأوالده . )أ( 

2 
 :  ه وسلم أن الله جعلهن من فضائل زوجات النبي صلى الله علي

 خاالت للمؤمنين . )د(       أمهات للمؤمنين . )جـ(       بنات للمؤمنين .)ب(     أخوات للمؤمنين  )أ(

1 
 : من فضائل أهل البيت 

 مغفرة الله لهم .)د(  مجاورة النبي لهم .)جـ(  حب الناس لهم . )ب(  إذهاب الرجس عنهم . )أ( 

4 
 :   : ) إني تارك فيكم ثقلين (  أمرين عظيمين وهما  المراد بقوله

  .  جبلين عظمين  )د(  المالئكة واإلنس .       ()جـ      .القرآن وأهل بين النبي  )ب(             .الجن والشياطين   )أ( 

5 
 :  المراد بـ ) خًما (

 مسجد .)د(  غدير ماء . )جـ(  وادي . )ب(   جبل . )أ(  

 6 
 :  حكم الغلو في حب أل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 

 محرم  )د(  ال يجوز  )جـ(  منهي عنه  )ب(  مكروه  )أ(  

7 

 :من فضائل الصحابي زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له

أن الصغار  )جـ(        إني أحبك يا زيد )ب(  . إن الله قد صدقك يا زيد  )أ( 

         .مونكيحتر

 أن الناس تدعو لك.)د( 

 



2 
 

 صلي العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني : -1س

 أكملي الفراغات التالية :: 4س

 ............................... .........................................................................المراد بـ ) ثقلين ( -3

 ............................ ...............المراد بـ )رسول ربي ( ......................................................... -2

 من فضائل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم : -1

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

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

 من فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم : -4

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

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

    عنهم الله رضي البيت حب أل في الغلو حكم  -5

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

 :ي الله عنه  من صفات زيد بن أرقم رض -6

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

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

 السابعةدة انتهت أسئلة الوح

 العمود الثاني العمود األول

 ) أ(جيرانه .    ( المراد بـ )ثقلين ( 3) 

 )ب(أن الله جعلهن أمهات للمؤمنين. (المراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم2) 

 )جـ(أنه كان قليل العبادة . ( من فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم  1) 

 عنهم  .  الرجس ) د(إذهاب ( من صفات زيد بن أرقم رضي الله عنه  4) 

 .)هـ (انه كان عالًما عليه وسلم  ( من فضائل زوجات النبي صلى الله5) 

 )و(المالئكة والجن . 

 )ز(أقاربه وزوجاته وأوالده. 

 )ح(أن الله جعلهن أخوات للمؤمنين 

 )ط( مجاورة الناس لهم . 

 )ي(القرآن وأهل بيت النبي . 


