
 

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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  همراجعة عام     

 االبتدائي سادسللصف ال

 

 مادة احلديث      

 

 : اختر اإلجابة الصحٌحة من بٌن القوسٌن فٌما ٌلً

 (: صلى هللا علٌه وسلم)من معجزات نبٌنا محمد   -1

 ( د( ) التكلم مع هللا  جـ( ) تحول العصا لثعبان (  ب(  نبع الماء بٌن ٌدٌه( شفاء األبرص  أ(

 :نبع الماء بٌن ٌدي النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌوم ـ   2

 فتح مكة (د          ) الحدٌبٌة جـ    ب) غزوة حنٌن      بدر غزوة (أ       

 : ) ماء ٌستعذب:   بالمراد  ـ 3

  د) ماءعذب صالح للشربجـ) ماء طهور   ماء طاهر ( (ب  ماء مالح   )أ        

 : كان عثمان بن عفان ٌلقب بــ 4

 (   د ) الفاروق       ( جـ) أسد هللا   ب) الصدٌق (       (ذي النورٌن  ( أ      

 :من األمور التً حثنا علٌها دٌننا الوقف ومن أمثلة الوقف ـ  5

    د) وقف الطعام(   جـ) وقف المالبس(      ب) وقف الخراف(     أ) وقف الماء      (
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 :صاحبته على وقفه هواسم البئر الذي حث النبً  ـ 6

 (  د) بئر مكة(    جـ) بئر المدٌنة(    ب) بئر رومة(     أ) بئر روحاء            (

 : تزوج عثمان باثنتٌن من بنات الرسول صلى هللا علٌه وسلم هماـ 7

 (د) أسماء وأم كلثوم   جـ) رقٌة وفاطمة (    ) رقٌة وأم كلثوم (ب    أ) أسماء وفاطمة (   (

 :من فضائل عثمان بن عفان رضً هللا عنه  ـ 8

 ( د) أنه كثٌر الحٌاء(   جـ) أنه قلٌل المال (  ب) أنه شدٌد قوي (    أ) أنه ٌحب الطعام   (

 : ( ) مقدار الطعام الذي:طعام الواحد بالمراد ـ 9

 د) ٌشبع أربعة  جـ) ٌشبع ثالثة (    ب) ٌشبع رجلٌن (    ٌشبع رجال واحد )أ   (

 معجزات الرسول صلى هللا علٌه وسلم؟ :أ( اذكر اثنٌن من 3س

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

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

 الشرٌف األتً ::ـ أ(:الحدٌث أكمل

 عن جابر بن عبدهللا "رضً هللا عنهما" قال : سمعت رسول هللا)صلى هللا علٌه وسلم(: ٌقول:

 ...............................((ن وطعام االثنٌن ٌكفً.................)) طعام الواحد ٌكفً  االثنٌ

 ب( اذكر ما ٌستفاد من الحدٌث الشرٌف السابق .

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

 

 



3 

 

 ٌلً فٌما الخاطئة العبارة أمام)×(  وعالمة الصحٌحة العبارة أمام) √(  عالمة ضع

 (    )                         معجزات كثٌرة منها نبع الماء بٌن ٌدٌه "صلى هللا علٌه وسلم"نبً لل -1

 (     )               من صفات عثمان رضً هللا عنه أنه كان مشهورا بالكرم والتجارة وصلة الرحم -2

 (  ×   )                                 .سقٌا الماء عمل مستحب لٌس له مكانة خاصة فً اإلسالم  -3

 (    )            .الرسول صلى هللا علٌه وسلم  لقب عثمان بذي النورٌن ألنه تزوج اثنتٌن من بنات -4

 (     )                                                     إطعام الطعام سبب لحصول البركة فٌه -5

 (     )                       حفظ هللا نبٌه صلى هللا علٌه وسلم فً ٌوم هجرته من مكة إلى المدٌنة  -6

 (    × )                   عبد هللا بن عباس رضً هللا عنه أنه معدودا من تالمٌذ الصحابة من صفات -7

 (    )                                             فعل الطاعات وترك المنكرات سبب لحفظ هللا لنا -8

 (  ×   )                                   أراد أبو جهل أن ٌطأ رجل النبً الطاهر عندما كان ٌطوف -9

 (     )                               من عالمات محبة النبً صلى هللا علٌه وسلم مطالعة سٌرته -1١

 

 

 

 

 

 انتهت املراجعة 


