
  الدراسي الثاني الفصلمن كتاب السادس  للصف الحدیث لمادة عامة أسئلة   

 )بركة النبي صلى اللھ علیھ وسلم (ألولى دة اـالوح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )أمام العبارة الخاطئة فیما یلي: X)أمام العبارة الصحیحة وعالمة( √ ضعي عالمة ( / ۱س

 )    (  البركة تعني النقص والقلة في الخیر -۱

 (   ) من معجزة النبي داوود تكثیر الماء بین یدیھ -۲

 (    )  سمي عثمان بن عفان رضي اللھ عنھ بذي النورین -۳

 )  (    تستحي منھ المالئكة كان أبو جابر رضي اللھ عنھ -٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :/ اختاري اإلجابة الصحیحة مما یأتي۲ س
 اء یستعذب تعني:م -۱

إناء یستخرج بھ  -ب عذببئر ماؤھا  -أ
 الماء

یعد عذبًا صالًحا  -ج
 برللش

 یجعل السقایة عامة -د

 بئر رومة تعني: -۲

ماؤھا عذب  بئر -ج بئر ماؤھا عذب -ب الدلو -أ
تقع شمالي مسجد 

 القبلتین

 جعل السقایة عامة للمسلمینی -د

 دلوه تعني: -۳

یستخرج بھ الماء كأس  -أ
 من البئر

بھ یستخرج صحن   -ب
 الماء من البئر

یستخرج مزھریة  -ج
 بھ الماء من البئر

إناء یستخرج بھ الماء من   -د
 البئر

 فیجعل دلوه مع دالء المسلمین: -٤
یجعل السقایة منھ عامة  -أ

للمسلمین وال یقدم نفسھ 
 علیھم

یجعل علیھ مبلغ لمن أراد أن  -د یحتكر البئر -ج یعلق دلوه -ب
 یشرب

 بئر رومة:من الذي اشترى  -٥

جابر رضي اللھ  –ب  بو بكر رضي اللھ عنھأ -أ
 عنھ

رضي اللھ  عثمان بن عفان -د بو جابرأ -ج
 عنھ

 

 

 

 

 ۲ من ۱



 : يــــــــــى ما یلـــــبي علــــــأجی/ ۳س

 ؟عددي اثنین من معجزات النبي صل اللھ علیھ وسلم -۱س

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

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

 .الطعام بین یدي النبي صل اللھ علیھ وسلم؟على ماذا تدل قصص تكثیر  – ۲س

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

 ماذا یعني "طعام الواحد"؟ – ۳س

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

 یكفي االثنین"؟ "معنى ما - ٤س

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

 رضي اللھ عنھ؟ جابرمن فضائل  ۲أذكري  -٥س

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

طعام الواح أذكري فائدة من حدیث جابر رضي اللھ عنھ قال: سمعت رسول اللھ صل اللھ علیھ وسلم یقول: " – ٦س
 وطعام االثنین یكفي األربعة وطعام األربعة یكفي الثمانیة". یكفي االثنین

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

 عنھ بذي النورین؟ي عثمان بن عفان رضي اللھ معللي لماذا س – ۷س

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

 

 وفقكن اللھ

 ۲ من ۲


	الحديث و السيرة

