
 

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 المستوى الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

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

                  https://almanahj.com/sa/hadith                   

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

  

                  https://www.almanahj.com/sa/hadith1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى الخامس 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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  السؤال األول :
 : ( أمام العبارات التالية خ( وعالمة خطأ )   صضع عالمة صح )  

(         ص)              .   ثمرة مصطلح الحديث هو تميز األحاديث المقبولة فيُعمل بها والمردودة فال يُعمل بها(   1

0 

(         ص)                                                     0الحديث المقطوع هو ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم(  2

0 
 0(          خ )              يُعرف صحة الحديث أو حسنه بأن ينص على صحته إمام معروف بالتساهل فيه            (   3
 0(   خ      )                                   0 هـ  43دامت خالفة عمر بن الخطاب عشر سنوات وتوفي شهيداً سنة (  4
 0(        خ )                              التعلق بالمساجد ال يعني الجلوس فيها جميع األوقات بل وقت دون وقت   (  5

 السؤال الثاني :
  اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس فيما يلي : 
 ـ أربع مرات [  ـ مرتين ( األحوط واألولى في اإلقرار بالزنا أنه يكون :] مرة واحدة  1
 [  مزاح مباح المزاح الذي ليس له غرض صحيح وال نية صالحة هو ] مزاح محمود ـ مزاح مذموم ـ  ( 2
 ـ سنة ـ مستحب [   سنة مؤكدة ( حكم الوليمة عند جمهور العلماء ]  3
 د ـ المتن ـ الحديث [  السنسلسلة الرواة الموصلة للمتن ]  ( 4
 ـ الصدق [  الحفظ] السماع ـ  ( من شروط الحديث الصحيح تمام الضبط والمقصود به  5
 

  
  

 

 ،،،،،،،، انتهت األسئلة

 المملكة العربية السعودية                
 وزارة التربية والتعليم                   

   ................اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة 
 ((  ......................)) تعليم               

  .................... ................... مدرسة           
 المتوسطة  

  اختبار الفصل الدراسي األول 
   الحديث المادة :

    ثانوي طبيعي لثالثاالصف : 

 اسم الطالب :                                                                                        الرقم : 


