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 هـ 9341الفصل الثاني ديث ـــحللمادة ا عامة أسئلة          

 ( ب أصحاب نبيي صلى الله عليه وسلمأح ) منةالثا للوحدة     

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

 

 :اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس: 4س

 

 ثامنةنتهت أسئلة الوحدة الأ

 العمود الثاني العمود األول
 الترضي عنهم عند ذكرهم .    ) أ( ( المراد بـ )ال تسبوا أصحابي ( 3) 

 االعتقاد بأننا مثلهم . )ب( المراد بقوله ) مد أحدهم (  (2) 

 أي اعرفوا قدر علمهم . )جـ( ( من حقوق أصحاب بيت النبي صلى الله عليه وسلم  1) 

 ) د(ربع الصاع   .  ( من عبادة أبو هريرة رضي الله عنه  4) 

 .ان يقسم الليل ثالثًا حتى يصلي هو وامرأته وخادمه)هـ (ك ( من مظاهر توقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 5) 

 )و(الترحم عليهم واالستغفار لهم . ( حكم سب الصحابة رضوان الله عليه أجمعين .6)

 )ز(عدم الدفاع عنهم . 

 )ح(أي ال تتعرضوا لهم بالشتم. 

 )ط( نصف الصاع . 

 .  محرم )ي( 

3 
 :الصحابي هو : من لقي النبي  

  هاجر معه)د(   مؤمنا به ومات على ذلك  )جـ(   وجاهد معه )ب(  كافًرا به وذهب على ذلك )أ( 
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 :من حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

 وبغضهماتهم  معاد )ب( اعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم )أ(

  

 ر سيئاتهم ذك )د(    اعتقاد أننا مثلهم )جـ( 

 :من فضائل الصحابة 1
  أننا نحبهم  )د(   عليه السالم م لم ينصروا الرسول هأن)جـ(  أنهم خير القرون  )ب( أنهم ال يذنبون  )أ( 
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     :المراد بقوله : ) مد أحدهم (  المد هو

 نصف الصاع  )د(     ربع الصاع )جـ(        الصاع  )ب(     ثلث الصاع  )أ( 
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 :من مظاهر توقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

 
 تقديم أقوالنا على أقوالهم )د(  الترضي عنهم  )جـ(  عدم الدفاع عنهم )ب(   االنتقاص منهم  )أ(
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 :من فضائل الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه  أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له

  كثرة األوالد  )د(  بوفرة المال )جـ(  لعمر بطول ا )ب( بقوة الحفظ  )أ(  
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 حكم سب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين  :

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

 


