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 الفصل الدراسي الثاني لمادة التوحيد  عامة أسئلة

 ( حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته) الثانية للوحدة
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 اإليمان بأنه خاتم األنبياء والمرسلين النبي :

 محمد)د(  نوح )جـ(  إبراهيم   )ب(  عيسى )أ( 

1 
 :التصديق باألخبار من حقوق  

 والجماعة أهل السنة )د(  الخلفاء الراشدين      )جـ(        عليه وسلم صلى اللهالرسول )ب( الصحابة رضي الله عنهم     )أ( 

3 
 أول زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هي :

 زينب )د(  صفيه )جـ(  ةخديج )ب(  عائشة )أ( 

 

 

4 
 من فضائل عائشة بنت أبي بكر  :

  علما . من أكثر الصحابة  )د(  اشتهرت بالرحمة    )جـ(  كثيرة الصيام       )ب(   ة الفاروق     ابن )أ( 

5 
 أنجبت خديجة بنت خويلد جميع أوًلد الرسول صلى الله عليه وسلم ماعدا :

 عمر )د(  إبراهيم   )جـ(  يوسف )ب(  خالد   )أ(  

 6 
 من فضائلها أنها أبنت عمر بن الخطاب وهي :

 ةميمون )د(  حفصة )جـ(  سودة  )ب(  زينب )أ(  

7 
 زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم   لهن فضائل كثيرة منها :

 جعلهن أمهات المؤمنين)د(  إنهن مطهرات        )جـ(  الترضي عنهن       )ب(  محبتهن )أ( 
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 فضائل حفصة بنت عمر الخطاب . -ث
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 ما يناسبه من العامود )ب(  : مع  : زواجي من العامود )أ(  4س

 

 العامود )ب( العامود )أ( م

 بنت عمر بن الخطاب )رضي الله عنه ( . (خديجة )رضي الله عنها  1

 من أكثر الصحابيات علًما وفقًها . عائشة )رضي الله عنها ( 2

 أول زوجات الرسول عليه الصالة والسالم حفصة )رضي الله عنها ( 3

 تلقب بأم المساكين .  4
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