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 الوحدة االولى 

 
 

 

- :اكملي الفراغ التالي :  1س

 .........................سماه به .................. من أسماء النبي صلى هللا عليه وسلم 

 ............................بشربه ...................من أسماء النبي صلى هللا عليه وسلم 

 ........................لقبته به .......................م من ألقاب النبي صلى هللا عليه وسل

- :فيما يلي ( ب)بما يناسبه بمن سماه من العمود  (أ)اختاري االسم من العمود:  2س

 (ب)                                                       (أ) 

 

  

 

 

 

 

   معرفة أسماء النبي صلى اهلل عليه وسلم : المهارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أحمد          

 

  األمين        

 

محمد          

    جده عبد المطلب  

 

   قبيلته قريش     

 

 بشر به عيسى عليه 
 السالم



 
 

 

 : ضعي ما بين األقواس االسم المناسب فيما يلي : 1س

 ).........................(الذي يحمد على أعماله وصفاته ويمدح بها  -1

 )......................................(    هــو كـثــير الحــمــد لــربــه  -2

 )................................(  هـو من يحـفظ األمانة وال يخـونـها  -3

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

 :اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 2س

 الذي يحمد على أعماله وصفاته ويمدح بها هو 

 األمين -محمد                   ج -أحمد                           ب - أ

 :الذي كثير الحمد لربه هو 

 أحمد             -االمين                     ج -ب        محمد                - أ

 :الذي يحفظ األمانة وال يخونها هو 

 أحمد -محمد                       ج -األمين                     ب - أ

 

 

 

 معرفة معاني أسماء النبي صلى هللا:  المهارة
 عليهوسلم 



 
 

 الوحدة الثانية

 

 

 :عن الراوي البراء رضي هللا عنه بما يناسبها  التاليةاكملي الفراغات : 1س

 ..رضي هللا عنه............................بنالبراء  -1

 ..(...............)  للعلم فقد روى عن النبي صلى هللا عليه وسلم ........... كان  -2

 ..غزوة(.........)شارك مع النبي صلى هللا عليه وسلم في  -3

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

 :املئي الجدول التالي بما يناسبه عن الراوي البراء رضي هللا عنه : 2س 

  اسمه 

  حبه للعلم

  شجاعته

 

 

 

 

التعريف بالبراء وذكر أوصاف النبي صلى :هارة الم
 هللا عليه وسلم الخلقية



 
 

 

 :املئي النموذج التالي ما تعرفينه عن أوصاف النبي صلى هللا عليه وسلم : 3س

 

 

ي صلى هللا عليه وسلم وصف لنا البراء رضي هللا عنه بعض من أوصاف النب:4س

 أوجديها من الرسم الذ أمامك وضعيها في الصندوق

 

 

 

 

 

 

 

أوصاف النبي صلى هللا عليه 
 وسلم 

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

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

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

أحسن 
 خلقا

أحسن 
 وجها

طوله 
  بائن

وق أوصاف النبي دصن
 صلى هللا عليه وسلم 



 
 

 

 

 : التاليةبين األقواس المعنى الصحيح للكلمات  اختاري ما: 1س

 (متناسب االعضاء –جميل الوجه  –الزائد في الطول )

 .................................أحسن الناس وجها  -1

 .............................................البائن  -2

 ................................أحسن الناس خلقا  -3

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

 :ضعي المصطلح المناسب من الكلمات للمعاني التالية :2س

  ..........(..........)...............النبي صلى هللا عليه وسلم جميل الوجه  -1

 ...........(......).......لم يكن النبي صلى هلل عليه وسلم زائدا في الطول  -2

 .........(.....)..........كان النبي صلى هللا عليه وسلم متناسب األعضاء  -3

 

 

 

 

كان رسول هللا صلى هللا عليه )توضيح معنى حديث : المهارة 
.........(وسلم أحسن الناس  



 
 

 الوحدة الثالثة

  

 

لم أمامك مجموعه من الفضائل واالوصاف الخاصة بالنبي صلى هللا عليه وس:1س

 :صنفيها ع الجدول بما يناسبها 

عرج به الى –كان متناسب األعضاء –أول ما يستفتح باب الجنة  –سيد ولد أدم ) 

خاتم  –أحسن الناس خلقا  –أكثر االنبياء اتباعا  –أحسن الناس وجها –السماء 

 .. (غفر له ما تقدم وتأخر  -النبيين

 الفضائل وصاف األ

  

  

  

  

  

  

 

  ذكر فضائل النبي صلى هللا عليه وسلم : المهارة 



 
 

 :دي بعض من فضائل النبي صلى هللا عليه وسلم عد:  2س

1-........................................... 

2-............................................ 

3-............................................ 

4-............................................ 

5-............................................ 

6-............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 : صلي الجواب المناسب فيما يلي :  1س

 

 

 

 

                                    

                 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

الخليل وذكر كيفية محبة هللا لنبيه محمد صلى هللا  بيان معنى : المهارة
  عليه وسلم 

من دالئل حب هللا تعالى لنبيه 
 محمد صلى هللا عليه وسلم

حفظ هللا 
 تعالى

استجابة هللا 
 تعالى

لدعائه

تأييده 
 بالمعجزات

جميع ما 
 سبق

 الخليل هو

 

أعلى 
 المراتب

أقل 
 المراتب

ليس له 
 مرتبه

ط أوس
 المراتب



 
 

 :عددي بعض من دالئل محبة هللا تعالى لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم : 2س

1........................................... 

2........................................... 

3........................................... 

4........................................... 

 

 

 

:الصحيح  صلي الى الحديثولت التاليةرتبي الكلمات :  1س  

أنا سيد ولد)قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال   

.الخ...................أدم يوم القيامة   

 

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

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

أول شافع   أول مشفع  يوم القيامة  وأول من ينشق عنه القبر  

حفظ حديث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :المهارة 
......(أنا سيد ولد )  



 
 

  

  

:اكتبي ما تعرفينه عن الراوي أبي هريرة رضي هللا عنه: 1س  

:...........................................................اسمه   

:......................................................حبه للعلم   

:........................................................ عبادته      

( :ب) بما يناسبه من العمود ( أ ) صلي العمود:  2س  

  ( أ)

  1 عبد الرحمن بن عازب

    صخر الدوسي

  2 روى من األحاديث 4334

304  

  

 

 

التعريف بالرواة األجالء رضي هللا :المهارة 
ا عنهم  



 
 

 الوحدة الرابعة

 

 

أمام العبارة الخاطئة )    ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )   ( ضعي عالمة : 1س

-: فيما يلي  

 )     (.النبي صلى هللا عليه وسلم كان ينظف شعر رأسه وال يتركه أشعث  -1

 )   ( عليه وسلم ي سل يديه بعد األكل النبي صلى هللا -2

 )    (كان النبي صلى هللا عليه وسلم ي تسل ويأمر أصحابه باالغتسال يوم الجمعة  -3

 )   (أن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يأمر بالسواك   -4

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

اذكري بعض األمثلة التي تدل على عناية النبي صلى هللا عليه وسلم :  2س

-:بالنظافة   

1................................................:  

2...............................................:  

3................................................:  

 

ذكر أمثلة على عناية النبي صلى هللا عليه :المهارة 
 وسلم بالنظافة



 
 

 

 

  -:لي اكملي  الحديث التا

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال 

....................................................................(من جاء منكم )  

 

 

 :اكملي الجدول التالي بما يناسبها من معاني الكلمات:1س

 جاء منكم الجمعة 

 فلي تسل

 

  -:ي اإلجابة الصحيحة فيما يلي اختار: 2س

:االغتسال هو   

غسل أعضاء الوضوء   غسل الرأس فقط              غسل جميع الجسم             

 

 

ليه وسلم حفظ حديث قال رسول هللا صلى هللا ع: المهارة 
(الخ .........جاء منكم   

.....(من جاء منكم ) توضيح معنى حديث : المهارة   



 
 

:حكم االغتسال يوم الجمعة   

 مكروه                                مستحب                            مباح

 

 

 

:اكملي الفراغات التالية   

رضي هللا عنهما................................ بن عبد هللا  

حتى صار من علماء ......................في طاعة هللا و...................شاب 

 االسالم 

.قبيح ................وال...........لسانه فلم يسمع منه .......................كان   

 

 

 

 

 :أكملي الفراغات التالية : 1س

 من رائحة العطور.........................ئحة النبي صلى هللا عليه وسلم را 

التعريف بالرواة األجالء رضي هللا عنهم: المهارة   

اجتناب الروائح الخبيثة: المهارة   

بيان طيب رائحة النبي صلى هللا عليه وسلم: المهارة  



 
 

  كان النبي صلى هللا عليه وسلم اذا مر في طرق المدينة وجد منها رائحة

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

  عند .............................كان النبي صلى هللا عليه وسلم ينهى عن أكل

 .الحضور للمسجد

 

 


