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في الخانة المناسبة) ×(ضع ع�مة التقاطع  

)ن 1.....(   ؟ في القرآن كم مرة ذكر اسم محمد  - 1   

  О -   4  - مرات      О  -  63       مرات  О  -   40      مرة  

)ن 1.....( ؟ رسول صلى هللا عليه وسلمللمرضعة أول  – 2  

Оآمنة بنت وھب  О أبي لھب ثويبة جارية  О حليمة السعدية  

)ن 1.....(  -   وفاة أبيه - 3

О قبل و0دته  بالطائف  О قبل و0دته  بالمدينة المنورة  О بعد و0دته بشھر  بمكة المكرمة  

)ن 1.....( من الصحابي الذي لم يھاجر ألى الحبشة؟– 4  
О أبو بكر الصديق  О عثمان بن مظعون                    О عثمان بن عفان  

)ن 1.....( ؟ ما سبب عودة المھاجرين من الحبشة -5  
О بلغھم أن قريشاً أسلمت  О طلب منھم النجاشي العودة                    О  - بالعودة-أمرھم الرسول  

مع رسول هللا من كان  -6    )ن 1.....( ؟ حين خروجه إلى الطائف  
О أبو بكر الصديق  О ن أبي طالبعلي ب                    О  - زيد بن حارثة    

 7  من ھو الدليل الذي استأجره الرسول  )ن 1.....( ؟ وأبو بكر ليدلھما على المدينة -
О عبد هللا بن أريقط  О – قأسماء بنت أبي بكر الصدي                

   
О  - سراقة بن مالك    

)ن 1.....( ماذا قال أبو بكر لرسول هللا  لما رأى المشركين فوق الغار؟ – 8  
О  هللا معنا0 تحزن إن  О – بصرناO لو أن أحدھم نظر تحت قدميه   

                
О  - ما ظنك باثنين هللا ثالثھما     

)ن 1.....( رسول أول ما وصل إلى قباءمن ھو الصحابي الذي جاء إلى ال -9  
О   مصعب بن عمير ليرحب به  О سلمان الفارسي لينظر ھل ھو النبي الحق  О دينار بن عوف ليستضيفه في بيته   

)ن 1.....( ؟ ماذا فعل أھل الطائف بالرسول -  10  
О لم يجيبوه وآذوه وأخرجوه       О طلبوا منه أن يرجع العام المقبل  О خرجوا 0ستقباله   

ماذا فعلت قريش عندما قرر الرسول الھجرة؟ -11  
Оتطبيق الحصار على المسلمين  Оبحثوا عن أنجع الوسائل للقضاء عليه  О - فرحوا لھجرته  

. 
.................................................................................................... )ن 1.....( من حمل لواء المسلمين في غزوة بدر؟ – 12  

........................................................................ )ن 1.....( إلى المدينة ؟   من ھو اليھودي الذي اسلم أول ما قدم النبي - 13

....................................................................................................................... -؟ ما أول غزوة غزاھا رسول هللا- 14  

........................................................................يوم بدر ھو ؟ بتغيير المكان – 15 الصحابي الذي أشار إلى الرسول - 15  
........................................................................................................... )ن 1.....( سمى القران معركة بدر؟ ماذا– 16  
...............................................................................-1. )ن 1.5.....(  أذكر ث�ثة أحداث مھمة وقعت في السنة الثانية للھجرة– 17  

2..........................................................................................3........................................................................              

هللا لإم�ء الفراغ بأسماء رسو- 18 )ن 2.5.....(    
 

...............وأنا ..........وأنا ..........أنا:إن لي أسماء :"لسمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقو: أبيه ، قال   عن محمد بن جبير بن مطعم عن  
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في الخانة المناسبة) ×(ضع ع�مة التقاطع  

)ن 1.....(   ؟ في القرآن كم مرة ذكر اسم محمد  - 1   

مرات       О  -  63       +    4  - مرات   О  -   40      مرة  

)ن 1.....( ؟ رسول صلى هللا عليه وسلمللمرضعة أول  – 2  

أبي لھب ثويبة جارية О +    آمنة بنت وھب  О حليمة السعدية  

)ن 1.....(  -   وفاة أبيه - 3

О قبل و0دته  بالطائف بعد و0دته بشھر  بمكة المكرمة О +   بالمدينة المنورة قبل وlدته    

)ن 1.....( بي الذي لم يھاجر ألى الحبشة؟من الصحا– 4  
  عثمان بن عفان О                    عثمان بن مظعون О +  أبو بكر الصديق

)ن 1.....( ؟ ما سبب عودة المھاجرين من الحبشة -5  
  بالعودة-أمرھم الرسول -  О                    طلب منھم النجاشي العودة О +   بلغھم أن قريشاً أسلمت

مع رسول هللا من كان  -6    )ن 1.....( ؟ حين خروجه إلى الطائف  
О أبو بكر الصديق  О زيد بن حارثة                    علي بن أبي طالب -     +   

 7  من ھو الدليل الذي استأجره الرسول  )ن 1.....( ؟ وأبو بكر ليدلھما على المدينة -
               قأسماء بنت أبي بكر الصدي – О +    عبد هللا بن أريقط

    
О  - سراقة بن مالك    

)ن 1.....( وق الغار؟ماذا قال أبو بكر لرسول هللا  لما رأى المشركين ف – 8  
О  هللا معنا0 تحزن إن +   – لو أن أحدھم نظر تحت قدميه pبصرنا   

                 
О  - ما ظنك باثنين هللا ثالثھما     

)ن 1.....( من ھو الصحابي الذي جاء إلى الرسول أول ما وصل إلى قباء -9  
О   مصعب بن عمير ليرحب به دينار بن عوف ليستضيفه في بيته О +   سلمان الفارسي لينظر ھل ھو النبي الحق    

)ن 1.....( ؟ ماذا فعل أھل الطائف بالرسول -  10  
طلبوا منه أن يرجع العام المقبل О +  لم يجيبوه وآذوه وأخرجوه        О خرجوا 0ستقباله   

ماذا فعلت قريش عندما قرر الرسول الھجرة؟ -11  
Оتطبيق الحصار على المسلمين فرحوا لھجرته - О + بحثوا عن أنجع الوسائل للقضاء عليه   

 12 – من حمل لواء المسلمين في غزوة بدر؟.....( 1 ن) ........................ مصعب بن عمير...........................................

إلى المدينة ؟.....( 1 ن) ........ عبد هللا بن س�م........................................  13 - من ھو اليھودي الذي اسلم أول ما قدم النبي 

؟- ....................................................... اlبواء......................................  14 -ما أول غزوة غزاھا رسول هللا

15 – بتغيير المكان يوم بدر ھو ؟............. الحباب بن المنذر......................................  15 - الصحابي الذي أشار إلى الرسول
 16 –ماذا سمى القران معركة بدر؟.....( 1 ن) .................................................. يوم الفرقان.................................

فرض صيام رمضان 2تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة .-1. )ن 1.5.....(  أذكر ث�ثة أحداث مھمة وقعت في السنة الثانية للھجرة– 17  
تزوج علي بفاطمة  - 6زواج عثمان بن عفان بأم كلثوم بنت رسول هللا  -  5-وفاة رقية بنت الرسول  - 4-فرض الزكاة وبيان أنصبتھا -3 .    

ت رسول هللابن             

هللا لإم�ء الفراغ بأسماء رسو- 18 )ن 2.5.....(                 
 عن محمد بن جبير بن مطعم عن  أبيه ، قال : سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول:" إن لي أسماء:أنا محمد وأنا أحمد وأنا.الماحي

 
 الذي يمحو هللا بي الكفر وأنا.الحاشر..الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب.."متفق عليه
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