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 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 قة عملور
 االبتدائي الرابعللصف  احلديثمادة 

  هـ1441 الفصل الدراسي األول
 

 ............. /رابع :الفصل ............................................................................................. م:ــاالس
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من% 
  إلى أقل من  %80متقن المعيار من

90%   
  80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /القائد التربوي المادة/ ....................................... معلم
 

 

 

 النبي صلى هللا عليه وسلم لم أتعلم سيرة  الدرس: عريف بالنبي صلى هللا عليه وسلم الت :الوحدة

 النبي صلى هللا عليه وسلم لم أدرس سيرة: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 :أربط بين الجمل اآلتية 

عدد األنبياء والرسل المذكورين 

 في القرآن 

 

 توحيد هللا وعبادت وحده

بعث النبي صلى هللا عليه وسلم 

 في
 خمسة وعشرون 

 مكة المكرمة   الرسول صلى هللا عليه يدعو إلى
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.............................................................................................  

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

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

 

 

 



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 قة عملور
 االبتدائي الرابعللصف  احلديثمادة 

  هـ1441 الفصل الدراسي األول
 

 ............. /رابع :الفصل ............................................................................................. م:ــاالس
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من% 
  إلى أقل من  %80متقن المعيار من

90%   
  80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /القائد التربوي المادة/ ....................................... معلم
 

 

 أسماء النبي صلى هللا عليه وسلم الدرس: صلى هللا عليه وسلم بالنبي التعريف :الوحدة

 أكتب أسماء النبي صلى هللا عليه وسلم: 

 
 

 

 
 
 

 

 ( أميز من سمى النبي صلى هللا عليه وسلم محمدا بوضع عالمة            . أمامه  ) 

 أبوه عبداهلل )     (

 أمه آمنة )     (

 جده عبد املطلب )     (
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  معاني أسماء النبي صلى هللا عليه وسلم  الدرس: صلى هللا عليه وسلم بالنبي التعريف الوحدة:

 :أكمل الفراغات التالية 

 

 

  ( أميز الصفة التي عرف بها النبي عند قومه بوضع عالمة أمامها ): 

 األمانة   

 الصبر  

 الشجاعة  

 

  من أسماء النبي صلى هللا عليه وسلم أحمد ومعناه: 

 الذي يؤدي األمانة وحيافظ عليها  )     (

 مد على أعماله وصفاته وميدح بها  الذي حي )     (

 الذي يكثر من محد اهلل   )     (

 

 أكمل الفراغ اآلتي بما يناسب: 

 ...................................أحافظ على األمانة وال 

 

 ............................................................................. معنى محمد
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 الوحدة:
صلى هللا عليه  بالنبي التعريف

 وسلم
 النبي صلى هللا عليه وسلم  نسب الدرس:

 تية :أكمل الفراغات اآل   

 اسم والد النبي صلى هللا عليه وسلم ...........................

 اسم والدة النبي صلى هللا عليه وسلم ...........................

 اسم جد  النبي صلى هللا عليه وسلم ...........................
 

 
 

 صلى هللا عليه وسلم  اسم قبيلة النبي: 

 ثقيف )     (

 قريش (  )   

 هوزان     )     (

 

 

  أضع( عالمة )  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) × أمام العبارة اخلاطئة      : 

 تربى النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد وفاته أمه عند عمه أبو طالب 

 الذي مسى النيب صلى اهلل عليه وسلم جده عبد املطلب 

 حياة أبيه عبد اهلل يف ولد النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 

 

 

 

 

 

 



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 قة عملور
 االبتدائي الرابعللصف  احلديثمادة 

  هـ1441 الفصل الدراسي األول
 

 ............. /رابع :الفصل ............................................................................................. م:ــاالس
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  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من% 
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 الوحدة:
صلى هللا عليه  بالنبي التعريف

 وسلم
 النبي صلى هللا عليه وسلم  وصف جسم الدرس:

 ( أميز لون بشرة النبي صلى هللا عليه وسلم بوضع عالمة أمامها):   

 بيضاء )     (

 صفراء )     (

 حمراء )     (
 

 
 

 قامة : كان للنبي صلى هللا عليه وسلم 

 طويلة  )     (

 قصرية  )     (

   متوسطة  )     (

 

 

   طويل (-ضخم  -من الكلمات اآلتية : ) عريضأكمل الفراغات التالية مبا يناسب     : 

 العنق .....................كان النيب صلى اهلل عليه وسلم

 املنكبني .....................كان النيب صلى اهلل عليه وسلم

 اليدين والقدمني .....................كان النيب صلى اهلل عليه وسلم
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 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق
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 النبي صلى هللا عليه وسلم  وجه وصف الدرس: صلى هللا عليه وسلم بالنبي التعريف الوحدة:

 أكمل الفراغات التالية بما يناسب: 

 متامه ليلة البدر يف............ يشبه النيب صلى اهلل عليه وسلم   وجه -1

 شديد ............الشعر النيب صلى اهلل عليه وسلم  كان -2

 

  لحية النبي صلى هللا عليه وسلم بوضع صفة أميز   (  أمامها): 

 )     (     متوسطة الشعر  -)     (    ج   قليلة الشعر -)     (         ب    كثيفة الشعر -أ

 

 

  ب (أصل العمود ) ا( بما يناسبه من العمود (: 

 ب  أ
  أبيضا خمتلطا حبمرة    من رأى وجه النيب صلى اهلل عليه وسلم علم أنه

  أمحرا خمتلطا ببياض  صلى اهلل عليه وسلم إذا غضب النيب 
 ال يكذب  صلى اهلل عليه وسلم كان وجهه 

 أمحر وجهه   
 ابيض وجهه   
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 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من% 
  إلى أقل من  %80متقن المعيار من

90%   
  80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /القائد التربوي المادة/ ....................................... معلم
 

 

  وصاف النبي صلى هللا عليه وسلم أ الدرس: صلى هللا عليه وسلم بالنبي التعريف الوحدة:

 أكمل الفراغات التالية بما يناسب: 

 .............. البائن معنى البائن بالطويل وسلم عليه اهلل صلى النيب  يكن مل-1
 

 روى الرباء بن عازب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم .................حديثا -2

 
 

 أمامها(  )  عالمة بوضع البراء صفات لون أميز: 

 )     (     العلم حب -ج)     (       الشدة -ب)     (             الشجاعة -أ

 

 

 ) أصل العمود ) ا( بما يناسبه من العمود ) ب: 
 ب أ

 غزوة  10 كان النيب صلى اهلل عليه وسلم متناسب 
 الوجه  شارك الرباء  بن عازب يف 

 غزوة احد  لي وسلم بانه وصف الرباء بن عازب النيب صلى اهلل ع
 زائد الطول  كان النيب صلى اهلل عليه وسلم حسن 

 زائد الطول  
 معتدل 
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 النبي صلى هللا عليه وسلم أفضل الناس الدرس: صلى هللا عليه وسلم بالنبي التعريف الوحدة:

 أكمل الفراغات التالية: 

 ...................................................النيب صلى اهلل عليه وسلم سيد ولد  . 

 ...................................................أول من سيفتح باب اجلنة هو   

 ...................................................الذي عرج به إىل السماء هو   

 أتباعا ...................................................النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم   

 ...................................................النيب صلى اهلل عليه وسلم خامت   

 ...................................................الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تقدم هو النيب   
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 الوحدة:
عليه  صلى هللا بالنبي التعريف

 وسلم
 النبي صلى هللا  عليه وسلم خليل هللا    الدرس:

 :أكمل الفراغات التالية 

 ................................................... أحب  الناس إىل اهلل هو . 

  
الذي أعمى أبصار املشركني عن رؤية النيب صلى اهلل عليه وسلم يف 

 ................................................... الغار هو

 .................................. أعظم معجزات النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم هي  

 
 

 

 لمحبة هللا لنبيه صلى هللا عليه وسلم دالئل منها: 

 

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

2- ..................................................................................................................................... 
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 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من% 
  إلى أقل من  %80متقن المعيار من

90%   
  80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /القائد التربوي المادة/ ....................................... معلم
 

 

 عليه وسلم صلى هللا  من فضائل النبي  الدرس: صلى هللا عليه وسلم بالنبي التعريف الوحدة:
 

 

 : اختار اإلجابة  الصحيحة مما يأتي 

 فاعة .....معنى الشـ   

 الواسطة 

 الصداقة 

 المحبة 

 

 أول من ينشق عنه القبر   -  

 إبراهيم عليه السالم 

 عيسى عليه السالم 

 محمد صلى هللا عليه وسلم 

 

 أبو هريرة هو -3 -  

 عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 

 بن صخرعبد الرحمن  

 البراء بن عازب    
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 صلى هللا عليه وسلم  عيش النبي  الدرس: صلى هللا عليه وسلم بالنبي التعريف الوحدة:
 

 

 : اختار اإلجابة  الصحيحة مما يأتي 

كان فراشه صلى هللا عليه وسلم من جلد ـ   

 محشو بـ 

 الريش 

 القطن  

 الليف 

 

الناس وكان كا ن صلى هللا عليه وسلم أزهد  -  

   زهده 

 اجباريا 

 اختياريا   

 اضطراريا 
 

 

 كانت تركة النبي صلى هللا عليه وسلم  -  

 حديقة ومنزل 

 منزل  

 سالحه وبغلته البضاء وأرضا تركها صدقة     
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 النبي صلى هللا عليه وسلم  بيت الدرس: بيت النبي صلى هللا عليه وسلم  الوحدة:

 حة مما يأتي ::اختار اإلجابة  الصحي 

 :النبي صلى هللا عليه وسلم ـ بيت كان  

 حجرتني  

 ثالث حجرات  

 حجرة واحدة 

 

 أجيب عما ياتي : 

 بم بني بيت النبي صلى هللا عليه وسلم ؟

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

 

 : أصف أثاث بيت النبي صلى هللا عليه وسلم ؟ 

................................................................................................................ 
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 ام المؤمنين خديجة رضي هللا عنها الدرس: بيت النبي صلى هللا عليه وسلم الوحدة:
 

 

  اإلجابة  الصحيحة مما يأتي :اختار: 

 كانت خديجة بنت خويلد رضي هللا عنها مشهورة  بــ   

 أ(  الخلق الحسن 

 ب( الطول 

 ج( القصر 

 

ببيت في  رضي هللا عنها بشر النبي صلى هللا عليه وسلم خديجة 

 الجنة ليس فيه :

 أ(  أحد   

 ب( شجر   

 ج( صخب وال نصب   

  

 ة  بما يناسبها :أكمل الفراغات اآلتي: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 ............................ يفها عمل الرسول صلى اهلل عليه وسلم عند خدجية قبل أن يتزوج
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 ام المؤمنين عائشة  رضي هللا عنها الدرس: بيت النبي صلى هللا عليه وسلم :الوحدة

 الفراغات اآلتية  بما يناسب أكمل: 

 
 

 

 
 

 

 

 أختار   ( اإلجابة الصحية بوضع عالمة امامها    )    .         

 :توفيت عائشة سنة 

 هـ 57  هـ      65  هـ 75 
 

 

 ـ:اشتهرت عائشة رضي هللا عنها ب 

 كثرة الولد  الذكاء  والحفظ    المال 
 

 :توفيت عائشة رضي هللا عنها في 

 الطائف  المدينة  مكة 
 

 

 

 .....................ة عد وفاتزوج النيب صلى اهلل علي وسلم عائشة ب( :    1) 
  .............................وقد خطبتها له 

 من علمها ...............فاستفاد ..................عائشة عاملة جليلة النها كانت (:    2)  
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 ............. /رابع :الفصل ............................................................................................. م:ــاالس
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من% 
  إلى أقل من  %80متقن المعيار من

90%   
  80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /القائد التربوي المادة/ ....................................... معلم
 

 

 اام المؤمنين حفصة رضي هللا عنه الدرس: بيت النبي صلى هللا عليه وسلم الوحدة:

 : اختار اإلجابة  الصحيحة مما يأتي: 

 تزوج النبي صلى هللا عليه وسلم حفصة إكراما  لـ   ـ  

 والدها           

 خاهلا عثمان بن مظعن   

 أخيها عبد اهلل بن عمر   

 
 ـ :اشتهرت حفصة رضي  هللا عنها ب •  

 الصدقة والقيام 

 الصيام والقيام 

 احلج والقيام 

 
 :زوج النبي صلى هللا عليه وسلم هوزوج حفصة رضي هللا عنها قبل أن تت  

 عبد اهلل بن حذافة رضي اهلل  عنه 

 حذيفة بن اليمان رضي اهلل  عنه 

 خنيس بن حذافة رضي اهلل  عنه 



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 قة عملور
 االبتدائي الرابعللصف  احلديثمادة 

  هـ1441 الفصل الدراسي األول
 

 ............. /رابع :الفصل ............................................................................................. م:ــاالس
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من% 
  إلى أقل من  %80متقن المعيار من

90%   
  80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /القائد التربوي المادة/ ....................................... معلم
 

 

 

 أوالد النبي صلى هللا عليه وسلم   الدرس: بيت النبي صلى هللا عليه وسلم الوحدة:

 لصحيحة مما يأتي :اختار اإلجابة  ا: 

 عدد أوالد النبي صلى هللا عليه وسلم الذكور   

 اثنان   
 ثالثة 
 أربعة 

 
 :جميع أبناء النبي صلى هللا عله وسلم من زوجته خديجة ما عدا  

 إبراهيم  رضي اهلل عنه   
 القاسم رضي اهلل عنه    
 عبداهلل رضي اهلل عنه 

 
 بنات الرسول هن:  

 وحفصة رضي اهلل عنهن زينب ورقية 
 زينب ورقية وام كلثوم وفاطمة  رضي اهلل عنهن 
 عائشة وفاطمة وأم كلثوم رضي اهلل عنهن 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 قة عملور
 االبتدائي الرابعللصف  احلديثمادة 

  هـ1441 الفصل الدراسي األول
 

 ............. /رابع :الفصل ............................................................................................. م:ــاالس
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من% 
  إلى أقل من  %80متقن المعيار من

90%   
  80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /القائد التربوي المادة/ ....................................... معلم
 

 

 محبة أهل بيت النبي صلى هللا عليه وسلم الدرس: وحدة التوحيد األولى:  الوحدة:

 أكمل الفراغات التالية بما يناسب: 

وسلم النهم            احب أهل بيت النيب صلى اهلل عليه -1

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

أقتدي بأهل بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم النهم            -2

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

أوصانا النيب صلى اهلل عليه وسلم بأهل بيته فقال :             -3

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

 

 



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 قة عملور
 االبتدائي الرابعللصف  احلديثمادة 

  هـ1441 الفصل الدراسي األول
 

 ............. /رابع :الفصل ............................................................................................. م:ــاالس
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من% 
  إلى أقل من  %80متقن المعيار من

90%   
  80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /القائد التربوي المادة/ ....................................... معلم
 

 
 

 تعامله صلى هللا عليه وسلم مع أوالده الدرس: بيت النبي صلى هللا عليه وسلم الوحدة:
 

 

 كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم أوالده ؟  

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

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

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

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

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

  

 : أكمل الفراغات اآلتية  بما يناسبها: 

 
 

 

 
 

 أمثل لتقديره  صلى الله عليه وسلم الوالده ؟  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 عه أجلسها موضلها ووقب كانت ...........إذا دخلت عليه  صلى اهلل عليه وسلم. قام



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 قة عملور
 االبتدائي الرابعللصف  احلديثمادة 

  هـ1441 الفصل الدراسي األول
 

 ............. /رابع :الفصل ............................................................................................. م:ــاالس
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من% 
  إلى أقل من  %80متقن المعيار من

90%   
  80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /القائد التربوي المادة/ ....................................... معلم
 

 

 معاملة النبي صلى هللا عليه وسلم ألزواجه الدرس: بيت النبي صلى هللا عليه وسلم :الوحدة

 الفراغات اآلتية  بما يناسب أكمل: 

 
 

 

 
 

 

 

  أبين خدمته صلى هللا عليه وسلم الزواجه  . 
 ...............................................................................................................................................................

. 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

بيت عند  املال يزيد يفوخرى و األكان صلى اهلل عليه وسلم ينام عندهن واحدة تل( :  1
 األخرى  إحداهن إال إذا ................

  ........عد ......تى بن ح(كان النيب صلى اهلل عليه وسلم حيفظ ألزواجه وده2
 

 



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 قة عملور
 االبتدائي الرابعللصف  احلديثمادة 

  هـ1441 الفصل الدراسي األول
 

 ............. /رابع :الفصل ............................................................................................. م:ــاالس
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من% 
  إلى أقل من  %80متقن المعيار من

90%   
  80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /القائد التربوي المادة/ ....................................... معلم
 

 

 حسن تعامله صلى هللا عليه وسلم لألهل الدرس: بيت النبي صلى هللا عليه وسلم الوحدة:

 : اختار اإلجابة  الصحيحة مما يأتي: 

   األهل يشمل  ـ  

           الزوجة  

   الوالدين واألوالد  

   الوالدين والزوجة واألوالد واإلخوة واألخوات   

 
 : مهنة أهله معناها  •  

 وظيفة أهله 

 خدمة أهله 

 عمل أهله 

 
 :كانت السيدة عائشة رضي هللا عنها مشهورة بـ  

 قوة احلفظ   

 التجارة  

 كثرة املال 



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 قة عملور
 االبتدائي الرابعللصف  احلديثمادة 

  هـ1441 الفصل الدراسي األول
 

 ............. /رابع :الفصل ............................................................................................. م:ــاالس
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من% 
  إلى أقل من  %80متقن المعيار من

90%   
  80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /القائد التربوي المادة/ ....................................... معلم
 

 

 

 خدم النبي صلى هللا عليه وسلم الدرس: بيت النبي صلى هللا عليه وسلم الوحدة:

 اختار اإلجابة  الصحيحة مما يأتي :: 

 خدم أنس بن مالك النبي صلى هللا عليه وسلم    

   مخس سنوات  
 عشر  سنوات  
 مثان سنوات  

 
 :كان صاحب الوسادة في مجلس النبي صلى هللا عليه وسلم   

   رضي اهلل عنه   أنس بن مالك  
   رضي اهلل عنه    بالل بن رباح  
   بن مسعود اهلزلي رضي اهلل عنه  عبداهلل  

 
 :كان مؤذن الرسول صلى هللا عليه وسلم   

   رضي اهلل عنه    بالل بن رباح  
   عقبة بن عامر اجلهين رضي اهلل عنه   
   بن مسعود اهلزلي رضي اهلل عنه  عبداهلل  

 

 

 

 

 

 

 



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 قة عملور
 االبتدائي الرابعللصف  احلديثمادة 

  هـ1441 الفصل الدراسي األول
 

 ............. /رابع :الفصل ............................................................................................. م:ــاالس
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من% 
  إلى أقل من  %80متقن المعيار من

90%   
  80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /القائد التربوي المادة/ ....................................... معلم
 

 

 مع الخدم  صلى هللا عليه وسلم حسن تعامله الدرس: وحدة التوحيد األولى:  الوحدة:

 

     ل عند أف كلمة تقا -

   الشكر )   (       التضجر  )   (        الفرح  )     (              

 ؟ ماذا كان يفعل النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا أخطأ أنس أو قصر يف  عمله
..................................................................... 

 وسلم مع خدمه؟ عالم يدل حسن تعامله صلى اهلل عليه
..................................................................... 
..................................................................... 

 

 أذكر موقفا للنيب يدل على حسن تعامله مع خدمه ؟
..................................................................... 

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

 


