
 

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/14                   

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

                  https://almanahj.com/sa/14hadith                   

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

  

                  https://www.almanahj.com/sa/14hadith1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى الخامس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade14                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 عوديةالمملكة العربية الس
إدارة التربية والتعليم 

 ....بمحافظة 
............... 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

 
 .............................................................................................: اسم الطالب 

 

 

 

 الماااااااااااااا    
  الدرجة كتابة: الدرجة:  حديث .

 : من دعاء الرسول 
ت )) اللهم ال سهل إال ما جعلته سهالً وأن 

 (( تجعل الحزن إذا شئت سهالً 
 الصااااااااااااا  

     الثانوي الثالث .

 الاااااااااااااا    
  ................................................................................   ساعة ونصف .

   30    
ــي(  دور الأول ـــال  ) الأولي ـــــــــل الدراســــــــــار الفصــــــــــلة اختبــــــــأسئ  هـ 143   /   143    للعــــــــــــام الدراســـــــ

 

  التوقيع  المراجع  التوقيع  المصحح
 

 درجات 6   الأول سؤالال
 

 * أذكر اثنين فقط مما يأتي:
    ...........................................................................  /2   ........................................................................... /1     الغ ية التي وضع له  علم المصطلح  /1

    ..........................................................................  /2   ........................................................................... /1   ر تدوي  السنة بثالث  راحل السنة  نه  /2

 .......................................................................  /2   ....................................................................... /1  الحديث    جهة المسند إليه أربع أقس م  نه  /3

    ...........................................................................  /2   ........................................................................... /1  السبعة الذي  يظلهم هللا يوم القي  ة    /4

    ....................................................................  /2   ......................................................................... /1  الذي يرى في المن م   يكرهه يفعل أ ور  نه  /5

    ....................................................................  /2   ...................................................................... /1  -حم كم هللا  نه– أسب ب الوقوع في ال نى    /6
 

 درجات 6  السؤال الثاني
 

 .:       أو           أجب بـ     * 
 ]      [ لمصلحة. يجوز الكذب على النبي  .2 ]      [ عمر ب  الخط ب رضى هللا عنه ولد بعد ع م الفيل. .1

 ]      [ السنة النبوية هي األصل الث ني بعد القرآن الكريم. .4 ]      [ ال ن     كب ئر الذنوب. .3

 ]      [ م عليه ع لم  ختص.يعرف صحة الحديث إذا حك .6 ]      [ القرآن الكريم يجوز روايته ب لمعنى. .5

 ]      [ يجوز الصلح بي  المتخ صمي  حتى لو خ ل  الشرع .8 ]      [ الرؤي  هي    يتمن ه اإلنس ن. .7

 ]      [ يجوز أن يعبر الرؤي  أي شخص. .10 ]      [ إخالص النية هلل شرط لقبول العمل. .9

 ]      [ وحب الجم عة ليس عليه أجر. تعلق القلب ب لمس جد  .12 ]      [ اإليم ن قول وعمل واعتق  .  .11
 

 درجات 6  السؤال الثالث
 

 ضع كل اسم فيما يأتي في المكان المناسب:* 
الحديث  الحديث العدل المشهور السند المتواتر الضبط

 القدسي
الحديث 
 الموضوع

الحديث 
 الغريب الرؤي  اإل  م الموقوف

 .الكذبعلى يستحيل اتف قهم  جم عة   رواه جم عة ع  وه ......................... .2    قول أو فعل أو تقرير النبي    أضي  إلى هو ............................ .1

 .   يكون  حفوظ ً في الصدر أو في الكتب هو ............................ .4 سلسلة الروا  الموصلة للمت . هو ............................ .3

 .أضي  إلى الصح بي    قول أو فعل أو تقرير   هو ............................ .6    رواه ثالثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. هو ........................... .5

 .   رواه شخص واحد ولو في طبقة واحد  هو ............................ .8 .   تثبت عدالته هو ............................ .7

 .كل    ُوِكلَ إليه النظر في  ص لح المسلمي  هو ............................ .10 .ع  ربه ع  وجل    رواه النبي  هو ............................ .9

 .النبيو الخبر المكذوب ع  ه ............................ .12 .هي    يراه الن ئم أثن ء نو ه ............................ .11
 

 

        اقلب الورقة                         مرء على  ي  ص حبه فلينظر أحدكم    يص حب ((       )) ال
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 ....بمحافظة 
............... 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

 
 .............................................................................................: اسم الطالب 

 

 

 

 

 درجات 6  السؤال الرابع
 

 ما يأتي: أكمل 

  ..................................................................................................و ......................................................................................  رأى رؤي  يحبه  يفعل أ ور    1

   ..............................................................................والحديث القدسي  .......................................................................والحديث القدسي.. أن القرآن الفرق بي  القرآن 2

 ..............................................................................  والمعنى الث ني   ............................................................................ النية له   عني ن؛ المعنى األول  3

 ...................................................................................... /2 ...................................................................................... /1   شروط الحديث الصحيح لذاته 4

    ............................................................................................ والحلم        ......................................................................................... الرؤي  الص لحة     5

    ................................................................................................ و   .........................................................................................حديث اآلح   ثالث أقس م  نه   6
 
 
 

 درجات 6  السؤال الخامس
 

 الصحيح:..أمام الجواب      ضع علامة    
 سمر  ب  جندب  عمر ب  الخط ب  عبدالرحم  ب  صخر  و ..أبو هرير  رضي هللا عنه ه  .1

 السنة والعقل  القرآن والعقل  القرآن والسنة  األصل في األحك م هو.. .2

 رواه أهل السن   رواه  الجم عة   تفق عليه      رواه البخ ري و سلم ع  صح بي واحد يسمى..  .3

 ليس عليه عذاب  ي  شعيرتي يكل  يعقد ب  يكون  خلد في الن ر  عقوبة الكذب في الرؤي .. .4

 صحيح البخ ري   علوم الحديث   سند اإل  م أحمد  فتح الب ري الب  حجر العسقالني أفضل شرح لكت ب  .5

 الكف ية في علم الرواية  علوم الحديث  المحدث الف صل  أول كت ب صن  في علم  صطلح الحديث هو كت ب  .6

 الرجم   موتغريب ع 100جلد   100جلد    حد ال اني المحص  .. .7

 الموضوع والضعي   الضعي  والمشهور  الموضوع والمرفوع  الحديث المر و  قسم ن.. .8

 سن  التر ذي   علوم الحديث  الكف ية في علم الرواية      المصنف ت في الحديث ..  .9

 تصحيح نية العمل  تكرار العمل  كثر  العمل  يحول المسلم ع  اته إلى عب  ات ع  طريق  .10

 حكمي ولفظي   لفظي و عنى  حكمي و عنى  تر نوع ن ..الحديث المتوا  .11

 النف ق  الري ء  اإلخالص   "رجل ذكر هللا خ لي  فف ضت عين ه" هذه العب ر  تدل على  .12
 

 
 

 انتهت األسئلة
 

  وفقك هللا لكل خير ... وصرف عنك كل شر
 ............................ /الم     علم 


