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 الدراسي الثاني الفصل  الحديث /مادة 
 بنك األسئلة 

 الصف الرابع االبتدائي 
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 من حيث : رضي هللا عنهااذكري ماتعرفينه عن أم المؤمنين عائشة س : 

 .....................................................................................: نسبها  

 ...................:................................................................ صفاتها  

 .................:..................................................................فضائلها  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس س : 

بن أبي طالب  ــ علي  الصديق/ عائشة رضي هللا عنها بنت :  ) أبوهريرة ــ أبو بكر1

 ( رضي هللا عنهم 

 / حبها للعلم :   ــ كانت أكثر النساء حفظ للقران 2

 ــ تكثر من اإلستغفار                     

 رواية للحديث وأكثر الصحابيات النساء  فقهــ أ                  

 

 

 الوحدة الثانية  

 بيت النبي صلى هللا عليه وسلم 



 
 

 كملي الفراغات التالية : إس : 

زوجة ومن أشهرهن  إحدى عشر صلى هللا عليه وسلم ــ تزوج النبي 

 رضي هللا عنهن............................و...................و......................

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 كملي اسم الصحابيات:إ

 ــ عائشة بنت ....................

 ــ حفصة بنت .................... 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

اذكري ماتعرفينه عنها من  حفصة رضي هللا عنهامن خالل دراستك لسيرة أم المؤمنين 

 حيث :

 ــ نسبها :   

 ــ صفاتها :  

 ــ فضائلها:  

ــ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 
 

 ميزي اإلجابة الصحيحة من اإلجابة الخاطئة :  س :   

 (          ) رضي هللا عنهاهي السيدة عائشة  صلى هللا عليه وسلم/ أحب الناس إلى النبي 1

 )          (رضي هللا عنه / عائشة بنت عمر بن الخطاب 2

 بالعقل والحكمة )           (  رضي هللا عنه/ اشتهرت السيدة عائشة 3

توفي في  صلى هللا عليه وسلمأن النبي  رضي هللا عنها/ من فضائل السيدة عائشة 4

 حجرتها )          (

 )           (ه  75/ توفيت السيدة عائشة عام 5

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 صلي من العمود ) أ ( مايناسبه من العمود ) ب ( :  س :

 ب أ

 للحديثهي أفقه النساء وأكثر الصحابيات رواية  عائشة 

 رضي هللا عنه بنت أبي بكر الصديق  صفاتها 

 كانت مشهورة بالذكاء وقوة الحفظ  فضائلها 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

 

 



 
 

 التالية : اكملي الفراغات س : 

 ........................../ أم المؤمنين حفصة بنت ....................1

أنها كانت  عنهارضي هللا  / من أبرز صفات السيدة حفصة 2

..................................،.............، ............... 

 ......كانت مجتهدة في .................... رضي هللا عنها/ حفصة 3

 صلى هللا عليه وسلم/ أثنى عليها .................... عند النبي  4

، .................. رضي هللا عنها/ وضع ...................... عند أم المؤمنين حفصة 5

 ........... الذي جمعه ...............

 في ...................... سنة................ رضي هللا عنها/ توفيت السيدة حفصة 6

 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باللون األخضر وبناته باللون األصفر : صلى هللا عليه وسلمميزي أوالد النبي  : س

 

 

 

 

 

 فاطمة أم كلثوم 

 عبد هللا  زينة القاسم

 علي

 محمد ماريا إبراهيم 



 
 

 ذكريهم :اأوالد وبنات  صلى هللا عليه وسلمــ للنبي 

 ......................و.................و.................: صلى هللا عليه وسلمأوالد النبي 

 ..............و...............و................و............. صلى هللا عليه وسلمبنات النبي 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 اكملي الفراغات التالية :  س :

 صلى هللا عليه وسلم / من حقوق أهل بيت النبي 1

 .......................و...............واإلحسان إليهم و..........

 صلى هللا عليه وسلم ألن النبي  صلى هللا عليه وسلم/ أنا أحب أهل بيت النبي 2

 .......وأنا أحب ..............................................

 ........................... النبي صلى هللا عليه وسلم / وألن 3

 ................................................ وألن هللا تعالى/ 4

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حقوق عظيمة أذكري أهمها :  صلى هللا عليه وسلمألهل بيت النبي س : 

1......................................................................./ 

2......................................................................./ 

3......................................................................./ 



 
 

بمحبة أهل بيته ولتلك المحبة أسباب عددي  صلى هللا عليه وسلم  أوصانا النبيس : 

 أهمها : 

1...................../.................................. 

2......................................................./ 

3......................................................./ 



 
 

 أكملي الفراغات فيما يلي : س : 

..............................  لخادمه أنس رضي هللا عنه صلى هللا عليه وسلم  / دعا النبي 1  

/ خير هذه األمة ....................................................... 2  

........................................................ / معنى خيركم أي 3  

/ خيركم ألهله أي ........................................................... 4  

مع أهله أنه كان قائما   صلى هللا عليه وسلم  من معاملة النبي /  ٥ 5

. ...............................................،ويلبي .........................وـب  

/ أم المؤمنين عائشة بنت ...................كانت مشهورة 6

............................................ بـ  

ي..............سنين النب  رضي هللا عنه / خدم أنس بن مالك  7  

/ أنس بن مالك شاب نشأ في  8

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

كلمة ) أف ( تدل على ...................................  9  

 

 س : عللي لما يلي : 

/ أحرص على معاملة أهلي معاملة طيبة . 1  

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

صلى هللا عليه وسلم يقول لخادمه أف ؟لنبي يكن ا / لم  ٢   

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

 

 



 
 

 

 س  : صلي العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني : 

 ب  أ

رضي هللا عنه أنس بن مالك   مهنة أهله  

رضي هللا   عائشة بنت أبي بكر الصديق    صلى هللا عليه وسلم خادم النبي

   عنه

 خدمة أهله  اشتهرت بالذكاء وقوة الحفظ

رضي هللا   حفصة بنت عمر بن الخطاب  

 عنهم 

 

   أجيبي عن األسئلة التالة :

وأجلسها   فاطمة رضي هللا عنها قام إليها عليه   إذا دخلت  النبي صلى هللا عليه وسلم  / كان  ١

 في مجلسه .عالم تدل هذه القصة ؟ 

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

:    مع صلى هللا عليه وسلم/ أذكري موقفا يدل على حسن تعامل النبي  2  

.... ...............................................................................................خدمه

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

............................. أهله.......................................................................

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

 ______________________________________________ 

 س : اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس : 

بلها ويجلسها مكانه إذا دخلت ابنته عليه يق  صلى هللا عليه وسلم كان النبي  /  

أم كلثوم رضي هللا عنها (  رضي هللا عنها   _  رقية رضي هللا عنها  _  ) فاطمة  



 
 

 

/ من صفات السيدة عائشة رضي هللا عنها : 2  

األمانة    () العفاف   _      قوة الحفظ   _      

/ أف كلمة تقال عند : 3  

 ) الرضا ـ  الضحك ـ التضجر ( 

/ من أشهر خدم النبي صلى هللا عليه وسلم :  ٤  

عبد هللا بن مسعود الهذلي ـ عمار بن ياسر رضي هللا عنهم ( ) أبرهريرة  ـ    

 _____________________________________________ 

 

 اكملي الفراغات التالية : س : 

........................... و...........................  من هدي النبي في األكل  /١

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

............................قبل أن يأكل ، صلى هللا عليه وسلم / كان النبي ٢  

........... ويأكل وهو ..........................   

...............................بعد فراغه من الطعامصلى هللا عليه وسلم / كان النبي ٣  

/ عدم .........................في األكل و.................. 4  

صلى هللا عليه وسلم عند األكل /صفة جلوسه 5  

................... _ أن يكون ...........................على ركبتيه وظهور ....  

 _ أن ينصب .......................ويجلس على ............................... 

 _ أنه ال يأكل ...................................... 



 
 
إذا أكل عند أحد ............................له فقال ) اللهم  / كان صلى هللا عليه وسلم  ٦

............................................................. )..............................  

/ عن عمر بن أبي سلمة قال ) كانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي الرسول ياغالم   7

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

....)....  

_ معنى تطيش أي ....................... ................../ معنى سم هللا أي ..... 8  

أي ...................  يليك  / كل بيمينك أي ..............................وكل مما 9  

........................................ أي / معنى الصحفة  11  

/ إذا نسيت التسمية في أول الطعام أقولها في .................................... 11  

. ........................... رضي هللا عنه  / توفي الصحابي عمر بن أبي سلمة 12  

  سلمة رضي هللا عنه أنه  / من فضائل عمر بن أبي13

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

/ من أراد أن يتنفس أثناء الشرب فعليه أن   14

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

 عللي لمايلي : 

الشرب من فم السقاء .  / نهى النبي صلى هللا عليه وسلم  عن 1  

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

صلى هللا عليه وسلم   عن التنفس داخل اإلناء . / نهى النبي 2  

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

 _____________________________________________ 

 

 



 
 

 

 

 صلي العمود األول بمايناسبه من العمود الثاني . 

 ب  أ

من هدي النبي صلي هللا عليه  

 وسلم  في الطعام 

 بقوله الحمد هلل بعد األكل  

تربى في بيت النبي صلى هللا  

 عليه وسلم   

الحارث بن ربعي األنصاري رضي هللا   

 عنه 

 عمر بن أي سلمة رضي هللا عنه   معنى تطيش 

 يتنفس خارج اإلناء  كان فارسا شجاعا 

 يلعق أصابعه  إن هللا ليرضى عن العبد 

من هدي النبي صلى هللا عليه  

 وسلم في الشراب

 تتحرك  

 اإلناء  

 

 أجيبي عن األسئلة فيمايلي : 

/ عددي بعضا من آداب الطعام . 1  

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

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

مع الصغير والكبير ؟ ي صلى هللا عليه وسلم/ على ماذا يدل أكل النب2  

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

/ ماذا يفعل من أراد التنفس أثناء الشرب ؟ 3  



 
 

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

 

صلى هللا  عند أكله مع النبي  رضي هللا عنه  عمر بن أبي سلمةعددي األخطاء التي إرتكبها  /٤

 عليه وسلم 

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

/ نسي سعيد أن يسمي أول الطعام ، ماذا عليه أن يفعل إذا تذكر بعد فراغه من الطعام؟ 5  

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

على الرجل الذي أكل بيده اليسرى ؟ صلى هللا عليه وسلم/ عالم يدل دعاء النبي 6  

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

) فمازالت تلك طعمتي (؟رضي هللا عنهبي سلمة / مامعنى قول عمر بن أ7  

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

من حيث : رضي هللا عنه /أذكري ماتعرفينه عن الصحابي عمر بن أبي سلمة 8  

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

:..........................................................   صلى هللا عليه وسلمقرابته من النبي   

وفاته : ..........................................................................   

/ وضحي معنى الكلمات التالية : 9  

د ........................................................... _ إن هللا ليرضى عن العب  

_ يأكل األكلة .......................................................................   

_ فيحمده عليها ....................................................................   

........................................................... يشرب الشربة ............  

 



 
 

 

 

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس : 

) يأكل متكئا  _  يأكل واقفا  _  اليأكل متكئا( صلى هللا عليه وسلم  / كان النبي 1  

/ حكم الشرب من فم السقاء) مكروه  _   واجب  _ مستحب ( 2  

عند أحد كافأه ب) هدية  _  يدعو لهم  _  دعاه إلى   صلى هللا عليه وسلم   النبي/ إذا أكل 3

 وليمة مثلها(

/ األكل من أمام اآلخرين يدل على ) عدم الصبر  _  الجوع  _  الشراهة ( 4  

/ حكم األكل باليد اليسرى) مباح  _  محرم  _  واجب (5  

والطعم  _  سقوط اإلناء _  كسر اإلناء( / أضرار التنفس داخل اإلناء) تغيراللون6  

/ من آداب الطعام ) الحمد بعده  _  التنفس قبله  _  الوقوف (7  

) في وجهه  _ مشيته  _  صالته   صلى هللا عليه وسلم   يشبه النبي رضي هللا عنه/ كان أنس 8

) 

مرات ( 3/ يكفي قول الحمد هلل بعد األكل والشرب ) مرة  _  مرتين  _  9  

معنى الصحفة ) اإلناء  _  الكأس  _  السفرة ( / 10  

 

 

 

 تم بحمد هللا 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


