
 

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 تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/6islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                             

       

                  https://www.almanahj.com/sa/6islamic1                   

* 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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 ....................................................................سم الطالبة :.......ا

 
 
 
 

 
 
 

 أكملي الفرغات التالية : السؤال األول :
 من هدى النبي صلى هللا عليه وسلم في تعامله مع الصغار :-1

 .....................................................و.............................................و.....................................
 ....................و......................المراد بذوي الرحم هم ......................من ....................... من جهة  -2
 معنى صلة الرحم هي ..................إلى .....................وتكون بأمور متعددة منها ................و............... -3
 .....................................و.....................................من نماذج صلته صلى هللا عليه وسلم لذوي رحمه .... -4
 معنى ليس منا من لم يرحم صغيرنا ............................................................................. -5
 من هو الصحابي الذي نزل عليه النبي لما قدم المدينة هو ................................................ -6
 ..ن أداب المجلس .........................................................و.....................................................م -7
 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يزور األنصار.....................على صبيانهم و.....................برؤوسهم -8

 ...............لهم و..........      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكملي كتابة الحديث التالي :أ/  السؤال الثاني :
 رضي هللا عنه أن رجال ً قال للنبي صلى هللا عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني .................؟ عن أبي أيوب األنصاري

 فقال النبي صلى هللا عليه وسلم : تعبد ..............وال...................به شيئاً، .....................الصالة ،وتوتي 
 ...........................................................و...................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         
 واحده دل عليها الحديث : استنتجي فائدةب/ 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مع ما يناسبه من فقرات في العمود  )ب( فيما يليمن العمود ) أ (  اربطي كل حديث  السؤال الثالث :

 

 أ/  أكتبي نبذة مختصره عن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنه   السؤال الرابع :
 ...............................................................................................................سمه  : ا                  
 صفاته : ..............................................................................................................                  

 فضائله : ...........................................................................................................                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

 ب/ عللي لما يأتي: 
 / يجي الغريب والنبي صلى هللا عليه وسلم بين أصحابه رضي هللا عنهم فال يدري أيهم رسول هللا .1

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

 معلمة المادة / نوال الحربي

 ) ب( ) أ (
 توجيهه لهم   )    ( )يا أبا عمير ما فعل النغير (   -1
 احترامهم وإعطاؤهم حقوقهم  )    ( ) اللهم علمه الحكمة (   -2

) يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليـك   -3
 مالطفته لهم   )    ( وعلى أهل بيتك (

ــي أن   -4 ــأذن ل ــه وســلم أت ) قــول النبــي صــلى هللا علي
 الدعاء لهم  )    ( أعطي هؤالء(

 المملكة العربية السعودية 
 رة التعليموزا

 ةللتعليم بمنطق اإلدارة العامة
 بتدائية اال

 ختبار مادة التجويدا
 سادسالصف ال

 الفترة األولى


