
 

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 األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/6hadith1                   

* 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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 ( ) الفترة الثانيةلقياس المهارات      اختبار
  

 :......................................................... اسم الطالب              الحديثالمادة :               االبتدائي  السادس الصف :  الصف    

 
                                             

   
 
 

 تقييم المهارة حد أدنى  المهارة

  نعم حفظ ثمانية أحاديث من األحاديث المقررة

  نعم ذكر معاني الكلمات الواردة في األحاديث المقررة

  نعم استنباط الفوائد من األحاديث المقررة

  نعم في تعامله مع العمال والخدم هدي النبي  بيان

  نعم بيان حرمة منع الخادم أجرته

 
 :غ المناسب في الفرا ضع رقم اإلجابة الصحيحة

 

  
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يوم اآلخر فليكرم   ) من كان يؤمن باهلل وال ( : قال أن رسول هللا    ـ عن أبي شريح العدوي1
ن ) ..... ( عنده فما بعد ذلك فهو )......( وال يحل له أ) ......(  والضيافة   ) ..... ( .. ( جائزته ...

   .حتى  ) ...... ( 
 ) .........( معنى : فليكرم ضيفه ـ2
 ) ....... (ن الحديث   ستفدتها مهات فائدة ا ـ 3         
 ) ....... (   في تعامله مع الخدم ـ  هدي النبي 4         
 ) ....... ( ـ  عقوبة من منع الخادم أجرته5         

 
 

 ثالثة أيام  صدقة
  

 أن إكرام الضيف من العبادة يثوي 

 ضيفه

اإلكرام يكون بطالقة الوجه وطيب الكالم واإلطعام 
 بحسب المقدور والمتيسر

 

التحذير من االعتداء   –وعيادتهم –والوصية بهم  –مكافأتهم 
عليهم 

 يوم وليلة 

1 2 3 
4 

6 5 

8 9 

 جل يوم القيامة ) ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة( يكون خصمه هللا عزو
 

7 



 ( ) الفترة الثانيةلقياس المهارات      اختبار
  

 :......................................................... اسم الطالب              الحديثالمادة :               االبتدائي  السادس الصف :  الصف    

 
                                             

 قييم المهارة ت حد أدنى المهارة 

 في تعامله مع الوفود والضيوف النبي  بيان هدي
  نعم

 في تعامله مع غير المسلمين بيان هدي النبي 
  نعم

 بالحيوان  النبي  بيان رفق
  نعم

 
 
 
 

 ضع عالمة ) / ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :
             (  والترحيب وحسن المعاملة ويالطفهم ويكرمهم يحسن إلى الوفود التي تقدم عليه ويستقبلهم بالبشر  النبي  كانـ  1
                                                                                                        ال يزور غير المسلمين وال يعود مريضهم كان النبي   ـ 2
)             
                   رحيماً بالحيوان ويأمر باإلحسان إليه وينهى عن إيذائه وتعذيبه               كان النبي ـ  3

)             
 

 


