
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

6/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا *

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

https://almanahj.com/sa/6                   

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

https://www.almanahj.com/sa/63                   

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

https://www.almanahj.com/sa/grade6                   
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.قم بتكرار هذا النموذج وابدأ في استخدامه كنموذج خاص بك قم بتكرارها

حديث اختبار نهائي
سادس ابتدائي الفصل الدرا�� الثاني



مطلوب *

.1 * :اسم الطالبة

أدخل إجابتك

 * :من ع��مات محبة النبي صلى هللا عليه وسلم
(نقطة واحدة)

2.

تقديم طاعته على هوى النفس

عدم ا��كثار من ذكر�

طاعة الوالدين قبل طاعته
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 * :الصحابي الذي يحب النبي صلى هللا عليه وسلم أكثر من كل الناس إ�� من نفسه
(نقطة واحدة)

3.

أبوبكر ر�� هللا عنه

عمر بن الخطاب ر�� هللا عنه

طلحة بن عبيدهللا ر�� هللا عنه

 * :من فضائل الص��ة على النبي صلى هللا عليه وسلم
(نقطة واحدة)

4.

سبب لنيل شفاعته

سبب لمحبة الم��ئكة

يصلي هللا بها علينا سبًعا

 * :(معنى الص��ة على النبي (من هللا
(نقطة واحدة)

5.

حب الناس له

ذكر الم��ئكة له

ثناء هللا عليه في الم�� ا��على
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 * :(المراد بقوله صلى هللا عليه وسلم (يدعو في ص��ته
(نقطة واحدة)

6.

في وسط الص��ة

في آخر الص��ة

في أول الص��ة

 * :المراد با��سوة
(نقطة واحدة)

7.

القدوة وا��تباع

الرحمة

المحبة

 * :(المراد بقوله صلى هللا عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي
(نقطة واحدة)

8.

اقتدوا بأفعالي في الص��ة

فضل الص��ة

حب هللا
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 * :من فضائل أهل البيت
(نقطة واحدة)

9.

إذهاب الرجس عنهم

مجاورة النبي لهم

حب الناس لهم

 * :من فضائل الصحابي زيد بن أرقم أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال له
(نقطة واحدة)

10.

إن هللا قد صدَّقك يازيد

إني أحبك يازيد

إن الناس لك

 * :من حقوق أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم
(نقطة واحدة)

11.

معاداتهم وبغضهم

ذكر سيئاتهم

اعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم
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ليست مسؤولة عن ممارسات الخصوصية أو Microsoft .تم إنشاء هذا المحتوى من قبل مالك النموذج. سيتم إرسال البيانات التي ترسلها إلى مالك النموذج
.ا��مان لعم��ئها ، بما في ذلك ممارسات مالك هذا النموذج. �� تعط كلمة مرورك أبًدا

تعليمات ا��ستخدام |(https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) الخصوصية وملفات تعريف ا��رتباط | Microsoft Forms مدعوم من
(https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866263)

.قم بتكرار هذا النموذج وابدأ في استخدامه كنموذج خاص بك قم بتكرارها

إرسال

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866263
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839

