
 هـ9341 يالفصل الثان لمادة الحديث شاملةأسئلة 

 )تكثير الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم( األولىالوحدة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي:( س9

1 
 :من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

 
 التكلم مع الله ( د)  تحول العصا لثعبان( جـ)    نبع الماء بين يديه( ب) شفاء األبرص( أ)

2 
 : نبع الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم 

 فتح مكة(  د)   الحديبية (  جـ)        غزوة حنين   ( ب) ر                   عزوة بد(  أ) 

3 
 : المراد ب ) ماء يستعذب (

   ماء عذب صالح للشرب( د)    ماء طهور (  جـ) ماء طاهر(  ب)    ماء مالح (  أ) 

4 
 : كان عثمان بن عفان يلقب بـ

 الفاروق( د) ه                    أسد الل( جـ) الصديق( ب)  ذي النورين( أ)

  5 
 : من األمور التي حثنا عليها ديننا الوقف ومن أمثلة الوقف 

   وقف المالبس( جـ)   وقف الخراف( ب)   وقف الماء ( أ) 

 

 

 اإلظهار الشفوي

  وقف الطعام ( د)

6 
  هو:اسم البئر الذي حث النبي صاحبته على وقفه 

 بئر مكة( د)    بئر المدينة( جـ)    بئر رومة( ب)   بئر روحاء( أ)

7 
 : تزوج عثمان باثنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم هما

 أسماء وأم كلثوم( د) رقية وفاطمة( جـ) رقية وأم كلثوم( ب) أسماء وفاطمة( أ)

8 

 

  

 

 : من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه 

 
 أنه كثير الحياء( د)    أنه قليل المال ( جـ)    أنه شديد قوي (ب)    أنه يحب الطعام ( أ)

9 

 : سقيا الماء 

عمل يستطيع أي ( ب)    عبادة لها أجر عظيم( أ)

 شخص أن يعمله

  عمل مستحب ( د) ال فضل له( جـ)

 

 

 

 

 



 :خـــــــــطأ أم صـــح بعالمة اجيبي  -(2س

 (   )                                        .  منها نبع الماء بين يديه  النبي صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة -9

 (    )                         . من صفات عثمان رضي الله عنه أنه كان مشهورا بالكرم والتجارة وصلة الرحم  -2

 (    )                                                  . سقيا الماء عمل مستحب ليس له مكانة خاصة في اإلسالم  -4

 )      (               . نبع الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مسافرا مع أصحابه وقَل الماء -3

 (   )                        . لقب عثمان بذي النورين ألنه تزوج اثنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم  -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صلي العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني : -( 4س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمود الثاني العمود األول

 .   ) أ(  بئر رومة  ( من أمثلة الوقف 9) 

 )ب(  أنه كان مشهورا بالتجارة  . ( فضل سقيا الماء 2) 

 )جـ( أنه يحب أصحابه   ( من فضائل عثمان بن عفان 4) 

 ) د(  وقف الطعام  .  ( نبع الماء بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم داللة على 3) 

 .)هـ ( عمل مندوب  ( اسم البئر الذي حث النبي المسلمين على وقفه هو 5) 

 )و(  أنه نبي مرسل من عند الله  . 

 )ز( أنه هاجر الهجرتين وأنه مبشر بالجنة . 

 )ح( وقف الماء  . 

 ة لها ثواب عظيم وحسنات مضاعفة  )ط( عباد 

 )ي( بئر روحاء . 



 :يناسبها بما التالية الفراغات املئي -(3س

 ....................................................................  المراد بماء يستعذب  -9

   ...............................صلى الله عليه وسلم يوم  ......................بين يدي   ............ نبع  -2 

فاشتراها منه  كان يمتلك بئر رومة رجل  يهودي.................... لقب عثمان بن عفان بـ  ............ -4

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

 

 

 

 عددي بعض معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ -(5س

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

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

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

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

 

 ( اكتبي ما تعرفينه عن الصحابي الجليل )عثمان بن عفان رضي الله عنه(؟6س

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

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

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

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

 

 كثير الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم؟( أوردي نموذجا على معجزة ت7س

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

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

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

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

  

 انتهت أسئلة الوحدة األولى

 


