
 

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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 االبتدائٍت  702املدرست 

 ....................اسم الطالبت......                           السادس  االبتدائً          : الصف

 لفرتة االوىل للصف السادس ابتدائًا احلدٌث تقىٌم مهاراث مادة 

 

 

 

 

 أكمل الفراغاث التالٍت :  السؤال األول :  

 هللا علٌه وسلم مع الصغار من هدي النبً صلى -1

 ...................................و..............................و......................................

 من أمثلة رحمة النبً صلى هللا علٌه وسلم مع الصغار -2

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

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

 ن أمثلة توجٌه النبً صلى هللا علٌه وسلم للصغارم  –3
............................................................................................................ 

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

 معنى ) وٌعرف شرف كبٌرنا ( ................................................. -4

عللً تخصٌص الرحمة بالصغار فً قوله صلى هللا علٌه وسلم )) من لم ٌرحم  -5
 صغٌرنا ((
............................................................................................................ 

 

 تقييم المهارة المهارة
  فً تعامله مع الصغاز بٍان هدي الىبً 

لٍس مىا مه لم ٌسحم صغٍسوا وٌعسف شسف   توضٍح معىى قوله 
 كبٍسوا 

 

  فً تعامله مع ذوي زحمه بٍان هدي الىبً 
  لسحمه بٍان المساد بروي السحم ومعىى صلة السحم ووماذج مه صلته 

  فضائل صلة السحمذكس 



 نسب الصحابً عبدهللا بن عمرو............................................... -6

 .........................................................................صفاته كان ...

 المراد بالرحم ..........................................ومعنى صلة الرحم  -7

 من صور تقدٌر الكبٌر  ..........................................................   -8

 فائدة الهدٌة للصغار   ............................................................... -9

 السؤال الثانً  - 00
 اذكري وسائل  صلت الرحم ؟      

0 - 000000000000000000000000 

7 - 000000000000000000000000 

3 – 0000000000000000000000000 

 

 السؤال الثالث : اذكري مثال على حمبت النبً صلى اهلل علٍه وسلم 

 لقرابته والثناء علٍهم ؟ 
............................................................................................................ 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


