
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة حديث ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/6hadith                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة حديث الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/6hadith2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade6                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم

  إدارة التعلیم بمنطقة
  مركز اإلشراف

  إبتدائیة
  حي

 

 
 

-———— 
١٠ 

 األسم :
……………………………… 

  الصف :       ٦      الفصل:
 مادة الحدیث الشریف

  الصف السادس اإلبتدائي
 الفصل الدراسي األول ١٤٤١/١٤٤٠

  

 

 الدرجة اختبار الفترة الثانیة

 ( السؤال ١ األول ) أكمل الحدیث الشریف بالكلمات الصحیحة ؛
  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال:(( دخلت امرأٌة النار في

 
..……………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………..… 

 
 
 

——— 
٢ 

 (السؤال ٢ الثاني )
 أكتب صورة للتعامل الحسن مع الخدم والعمال:...............................................................................

 
  أكتب صورة للتعامل السیئ مع الخدم والعمال:...............................................................................

 
 
 

——— 
٢ 

 

 (السؤال ٣ الثالث ) ضع عالمة صح أمام العبارة الصحیحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة؛
 

  الكذب على غیر المسلمین جائز ١

  الدعاء لغیر المسلمین بالهدایة واإلسالم غیر جائز ٢

  إذا أردت فعل إحسان أو معروف أبدأ بجاري ٣

  أالطف ضیوفي وأقدم لهم أطیب ما لدّي ٤

  أدعو إلى سبیل ربي بالعصبیة والصراخ والشتم ٥
 

  اتجنب تأخیر أجرة العامل إذا أتم عمله ٦
 

 
——— 

٣ 

 

 ( السؤال ٤ الرابع ) اختر الكلمة الصحیحة المناسبة للجمل التالیة بوضع دائرة علیها ؛.                                                               / ٣
  ضیقي       سعادتي       حزني أشعر ضیفي ب………… أنه في ضیافتنا ١

  حقه          منعه          حرمانه أفخر بدیني وإسالمي حیث أعطي كل ذي حق ………... ٢

 الشجر        الحجر        النمل أتجنب الجلوس على بیوت ………….. في البریة ٣

 الشبعان       الجائع        الخطیر أبادر إلطعام الحیوان …………. الذي أراه ٤

 أثم             معصیة       أجر ال أحقر المعروف ، ففي كل كبد رطبة ………... ٥

 القسوة         الرفق        األهمال أبین إلخوتي وأصحابي ضرورة …………… بالحیوانات ٦



 

 
 


