
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             

                                                                                             (سادسالصف ال حديثأسئلة ) 

 زمن االختبار : ......... .............................................................................. اسم الطالب :

 :يف حديث جابر بن عبدهللا هنع هللا يضر ذكر أن طعام الواحد يكفي (1
 الستةد(  االثننيج (  الثمانيةب(  االربعة أ (   

 :عطش الناس يوم احلديبية والنيب ملسو هيلع هللا ىلص بني يديه ركوة ، املقصود بــــ الركوة هي إانء من (2
 الزجاج د( اجللدج(   احلديد (ب خلشبا  (أ

 : الصحايب الذي أشرتى بئر رومة هو (3
 عمر بن اخلطابد(     بن عفانعثمان ج(   أبو بكر الصديق(ب علي بن أيب طالب(أ

 :معجزات النيب ملسو هيلع هللا ىلص كثرية ومنها (4

 الثعباند(  تكثري ادلاءج(  ب( إحياء ادلوتى  الناقة  أ(

 :أعظم معجزة للنيب ملسو هيلع هللا ىلص هي (5
 حنني جذع النخلةد(  انشقاق القمرج(  تكثري الطعام(أ القران الكرمي أ(

 :لقب عثمان بن عفان هنع هللا يضر بـــــــــــــــ (6
 األمنيد(   ذو النطاقني(  ج  الفاروق(ب ذي النورين (أ

 :الرجل الذي دعا عليه النيب ملسو هيلع هللا ىلص أثناء اهلجرة فارتطمت فرسه اىل بطنها هو(7
 بن عدي طعيمه د( أيب بن خلفج(  عمرو بن هشام ب(  سراقة بن مالك أ( 

 :املرأة اليهودية أتت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بـــــــــ (8
شاة (أ

 مسمومة
لنب (ب

 مسموم
 بقرة مسمومةد(  مسكة مسمومةج( 

 

 

                          اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي :السؤال األول : 

 
 



 

 السؤال الثاني : ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة 

:           

 (    )                                 .االنبياء والبشرادلعجزة جيريها هللا على يد   (1
 (    )                                     .هـــــ89تويف جابر بن عبدهللا مهنع هللا يضر سنة  (2
 (    )               . اثناء اذلجرة كان مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف الغار سعد بن أيب وقاص (3
 (    )                   .رفعت األقالم وجفت الصحف أي كتبت ادلقادير كلها (4
 (    )                           .دعا النيب ملسو هيلع هللا ىلص لعبدهللا بن العباس ابحلكمة مرتني (5
 (    )           .هــــــ35استشهد عثمان بن عفان ابدلدينة النبوية يوم اجلمعة سنة  (6
 
 

              : السؤال الثاني : أجب على األسئلة اآلتية 

 : حفظ هللا يكون أبداء الطاعات مثل  أ (
  1..................................... 
2....................................... 

 :) ماء يستعذب (   بني معىن ما يلي ب (

............................................................................................ 
 :يت النيب ملسو هيلع هللا ىلص وُهن من فضائل عثمان بن عفان أنه تزوج ابن ج (

1 - ................................................... . 
2 - ................................................... . 
 
 :بني املقصود بقول أبو جهل ) هل يعفر دمحم وجهه بني أظهركم (  د(

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

 
 


