
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف المستوى الثاني اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

* للحصول على جميع أوراق الصف المستوى الثاني في مادة حديث ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/hadith                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف المستوى الثاني في مادة حديث الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                           

         

                  https://www.almanahj.com/sa/hadith2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف المستوى الثاني اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ االسم

 التوقيع المصحح السؤال الثالث السؤال الثاني السؤال األول
13 11 6   
 التوقيع المراجع   

المجموع 
المجموع   كتابة

    رقما
   المدقق

 
 

 
 

 السؤال األول
 عدد اثنين فيما يلي:ـ أ 

 

 :كرأنواع الذـ من 1
 
1..........................................:..................................... 2 .........................:................................................................ 
 :أضرار التدخينـ من 2
 
1...................................................: ............................2 .........................................................................................: 
 :آداب الدعاءـ من 3
 
1 ...............................................................................:2 .............................:............................................................ 
 :حقوق الطريقـ من 4
 
1 ...............................................................................:2 .........................................................................................: 
 :آداب الخالءـ من 5
 
1 ...............................................................................:2 .........................................................................................: 
 

************************************* 
 :يلي جب على مامن موضوع السماع أب ـ 

 
 

 ....................................................................................................................:.............ما المقصود بلهو الحديثـ 1
 

 ....................................................................................................................................................:........... حكمهـ 2
 

 ............................................................................................................من هو الصحابي الذي أقسم على ذلك:ـ 3
 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التربية والتعليم

 

 ث 1اختبار حديث 
 الفصل الثاني

 الزمن : ساعة ونصف.

جعلته سهال  سهل إال ما اللهم ال
وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهال

 

13 

 

 



 
 السؤال الثاني

 
 أكمل الفراغات التالية:أ ـ 

 ...................................................................................................:صحابي الذي أشار بحفر الخندق هو ـ ال1

 :األكل والشرب في أواني الذهب والفضةتحريم من أسباب ـ  2

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

 ....................................................................  ...................................:....................حقوق األقاربمن ـ 3

 ......................................................    ...............................................:.... كمن حقوق والديك الكريمين عليـ 4

*********************************** 
 اإلجابة الصحيحة بين األقواس: ضع خطاً تحتب ـ 

 

 (.كل ما سبق   ,   بناي برث,   الماسونية ) ... ........................................................................من الحركات الهدامةـ 1

 (.ما سبقمالشيء  ,    بالنفس,      بالمال)  .............................................................................أعلى مراتب الجود ـ 2

 (.   ابن مسعود ,  ابن عباس  ,    ابن عمر) ....................................) احفظ هللا يحفظك ...( هو عبد هللا ثراوي حديـ 3

 (.     الدعاء   ,   االستقامة   ,   الصلة    ) ......................................................يف لـسلوك الصراط المستقيم , تعرـ 4

 (.كل ما سبق ,الصحبة الصالحة ,     التوبة ) .................................................من أسباب االستقامة على دين هللا تعالىـ 5

----------------------------------------------------------------------------- 
 

 السؤال الثالث

   ( مع تصحيح الخطأ:x( أو )√ضع عالمة )

 
 ........................(.  ......................)...................................... لبس الحرير والذهب يجوز للرجالـ 1

 ........................(.  ..................)........................................المراد به أدنى الجنة ) ربض الجنة (ـ 2

 ........................(.  .....................................)...............من أسباب حفظ هللا للعبد القيام بالفرائضـ 3

 ........................(.  ..........................................)أنها سبب لدخول الجنة من فضائل البر والصلةـ 4

 ........................(.  ..................).................................................الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكرهـ 5

 تمت
 

ًلكمًالتوفيقًمتمنيا ً
ًزًالطلحيأـًفواًًًً
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