
  هـ9341 الفصل الثانيلمادة الحديث شاملة أسئلة           

 صلى الله عليه وسلم( )تكثير الطعام بين يدي النبيالثانية الوحدة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي: -(س9

1 
 :من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

تكثير الطعام بين ( ب) شفاء األبرص( أ)

 يديه

 التكلم مع الله ( د)  تحول العصا لثعبان( جـ)

2 
 : بي صلى الله عليه وسلم يوم تكثير الطعام  بين يدي الن

 غزوة تبوك .(  د)   الحديبية (  جـ) األحزابغزوة  (ب) غزوة أحد(  أ) 

3 
 :مقدار الطعام الذي   المراد ب ) طعام الواحد (

 يشبع أربعة( د) يشبع ثالثة(  جـ) يشبع رجلين( ب) يشبع رجال واحد ( أ) 

4 

 : من فضائل جابر بن عبد الله أنه شهد 

بيعة العقبة ( ب)  بيعة العقبة( أ)  

 وبيعة الرضوان   

 الحديبية  بيعة صلح( د)                    بيعة الرضوان( جـ)

  5 

 : من األمور التي حثنا عليها ديننا إطعام الطعام  ومن أمثلة ذلك

   إطعام النبات ( جـ)   إطعام الحشرات ( ب) إطعام الجار والضيف( أ) 

 

 

 هار الشفوياإلظ

إطعام المخلوقات ( د)

  الضارة 

6 
 : من فضائل جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله 

استغفر له خمساً ( د)   يلقب بترجمان القرآن( جـ)   محبا للدنيا( ب) يلقب بذي النورين( أ)

 وعشرين مرة

7 
 : من صفات جابر بن عبد الله أنه كان مفتي 

  جدة ( د)   مكة المكرمة ( جـ)  نجد( ب)  المنورة المدينة ( أ) 

 

8 

  

 

 : إطعام الطعام سبب  

 

 

لحصول البركة ( ب)   لقلة الطعام ( أ)

 في الطعام

  لتفرق المجتمع ( د) لزيادة العمر( جـ)

9 
 : نوع الطعام الذي حصلت فيه البركة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفي والد جابر 

  الطحين  ( د)    التمر ( جـ)    الذرة ( ب)   األرز( أ) 

 

 

 



  :خــطـــــأ أم صـــح بعالمة أجيبي -س(2

 (    )                         النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة منها تكثير الطعام  بين يديه  -9

 (                  )                                     ذ الصحابة  من صفات جابر رضي الله عنه أنه معدودا من تالمي -2

 (                  )                                                               إطعام الطعام سبب لحصول البركة فيه   -4

 (    )                    س مجاعة تكثير الطعام  بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصاب النا -3

 (            )                                                  من فضائل جابر بن عبد الله أنه أسلم يوم فتح مكة  -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 

 

 

 

 

 العمود الثاني العمود األول

 ) أ( البركة فيه . ( المراد بـ )طعام الواحد (9) 

 )ب( مقدار الطعام الذي يشبع ثالثة رجال. ( كثر الطعام بين يدي الرسول في غزوة2) 

 )جـ( أنه يحب أصحابه  . نه( من فضائل جابر رضي الله ع4) 

( تكثير الطعام بين  بين يدي الرسول صلى الله 3) 

 عليه وسلم داللة على

 ) د(  تبوك .

 .)هـ ( أن أبوه من الصحابة ( إطعام الطعام سبب لحصول5) 

 )و(  أنه نبي مرسل من عند الله  . 

 )ز( مقدار الطعام الذي يشبع رجال واحدا. 

 )ح( األجر . 

 )ط( أنه شهد بيعة العقبة وبيعة الرضوان  . 

 )ي( األحزاب. 



 :يناسبها بما التالية الفراغات املئي  -س(3

 ..........................................................المراد بـ ) يكفي االثنين ( -9  

 .  ............................يه وسلم يوم صلى الله عل ..................بين يدي   ............ كثر   -2 

 .كان جابر رضي الله عنه مفتي ....................المنورة -4 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

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

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

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

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

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

 

 ( اكتبي ما تعرفينه عن الصحابي الجليل )جابر بن عبد الله رضي الله عنه(؟6س

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

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

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

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

 

 ( أوردي نموذجا على معجزة تكثير الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟7س

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

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

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

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

  

 انتهت أسئلة الوحدة الثانية

 

 

 

 


