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الفصل  للصف الخامس حديث والسيرةمراجعة مادة ال
هـ1442-1441الدراسي األول لعام   

 

 من يسره صلى هللا عليه وسلم في الوضوء المسح على : -1
 الرجلين   -الخفين    -اليدين  

 _________________________________________________ 
 معنى يسبغ الوضوء : -2

 يتم الوضوء ويكمله  -يغسل األعضاء ثالثاً    -يزيل وسخ األعضاء  
 _________________________________________________ 

 كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا أصابه هم أو حزن : -3
 مكث في بيته    -توجه للصالة    -اشتكى ألحد أصحابه  

 _________________________________________________ 
 صلى هللا عليه وسلم الصلوات الخمس بــــ :شبه النبي  -4

 النهر   -البحر    -الشالل  
 _________________________________________________ 

 معنى الدرن :  -5
 السب    -القبح    -الوسخ  

 __________________________________________________ 
 خير يوم طلعت فيه الشمس يوم .... :  -6

 األحد   -معة  الج  -السبت  
 __________________________________________________ 

 المراد بقول النبي صلى هللا عليه وسلم ) فلوه ( :  -7
 الفرس الصغير   -الظبي الصغير    -القط الصغير  

 __________________________________________________ 
 يجازي هللا الصائم على صيامه بـــ : -8

 مضاعفة الحسنة سبع مئة ضعف    -جزاًء كثيراً بال حد    -مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها  
 ___________________________________________________ 

 يعادل أجر الحج :  -9
 الصالة    -الصيام    -الجهاد  

 ___________________________________________________ 
 من سنن الرسول صلى هللا عليه وسلم في السحور :  -10

 تأخيره    -تعجيله    -تقديمه  
 ____________________________________________________ 

 " ...................... فال يجلس حتى يصلي ركعتين " الركعتين هما .... :  قال النبي صلى هللا عليه وسلم :  -11
 ركعتان الوضوء    -سنة الضحى    -تحية المسجد  

 ____________________________________________________ 
 أفضل أنواع الذكر القولية التي كان النبي صلى هللا عليه وسلم يداوم عليها هي :   -12

 قراءة القرآن -التسبيح    -الدعاء  
 ___________________________________________________ 

 من الصفات التي اشتهرت بها السيدة عائشة رضي هللا عنها :   -13
 الذكاء والحفظ   -كثرة الولد    -كثرة المال  

 ___________________________________________________ 
 :  ها ما معنى " أدومها " أحب األعما إلى هللا أدوم  -14

 المستمر    -األطول    -األكثر  
 ___________________________________________________ 

 ضرب الرسول صلى هللا عليه وسلم التمر مثالً :  -15
 للمؤمن الذي ال يقرأ القرآن  –للمنافق الذي يقرأ القرآن  –للمنافق الذي ال يقرأ القرآن 

 __________________________________________________ 



 أي من األعياد التالية يعد عيداً للمسلمين :   -16
 عيد األم   -عيد الميالد    -عيد الفطر وعيد األضحى  

 _______________________________________________ 
 ي يذكر ربه بــــ :شبه الرسول صلى هللا عليه وسلم الذ  -17

 المنافق     -الحي    -الميت  
 _________________________________________________ 

 الذكر المقيد مثل : ....................... :   -18
 التسبيح   -التهليل    -أذكار الصباح والمساء  

 ________________________________________________ 
 صالة على النبي صلى هللا عليه وسلم يوم : يسن األكثار من ال  -19

 الجمعة   -الخميس    -االثنين  
 _________________________________________________ 

 حين قدم النبي صلى هللا عليه وسلم المدينة بدأ ببناء .............. :  -20
 مكان اجتماعه    -مسجده    -بيته  

__________________________________ ________________ 
 وسلم على ذكر هللا في ................ :حرص النبي صلى هللا عليه   -21

 جزء من أوقاته  -بعض أوقاته وأحيانه    -كل أوقاته وأحيانه  
 ___________________________________________________ 

 كان النبي صلى هللا عليه وسلم يغسل األعضاء :  -22
ً   -أربعاً أربعاً    -ثالثاً ثالثاً    خمساً خمسا

 _________________________________________________ 
 تناول شيء من الطعام قبل الفجر :  -23

 السحور    -الفطور    -الصيام  
 ________________________________________________ 

 كان النبي صلى هللا عليه وسلم يداوم على العمل فكان يصلي من الليل ........ :   -24
 سبع عشرة ركعة   -إحدى عشرة ركعة     -خمسة عشرة ركعة  

 _______________________________________________ 
 الحج هو فريضة يؤديها المسلم :   -25

 مرة واحدة في العمر    -كل خمسة أعوام    -كل عام  
 _______________________________________________ 

 قال الرسول صلى هللا عليه وسلم : ) من بنى مسجداً كمفحص قطاة أو أصغر بنى هللا له بيتاً في ........ (   -26
 القبر   -النار    -الجنة  

 ________________________________________________ 
 نياء للزكاة : من اآلثار المترتبة على منع األغ  -27

 انتشار الفقر   -انتشار العدل    -انتشار المحبة  
 ________________________________________________ 

 القطاة طائر يشبه ................. :  -28
 الحمام  -الصقر    -الغراب  

 _______________________________________________ 
 لمنافق الذي يقرأ القرآن بــــ : شبه النبي صلى هللا عليه وسلم ا  -29

 الريحانة  -الحنظلة    -التمرة  
 ______________________________________________ 

 اشهد ان ال إله إال هللا وان محمداً رسول هللا تقال :   -30
 عند النوم   -بعد الصالة    -بعد الوضوء  

 ______________________________________________ 
 كان النبي صلى هللا عليه وسلم يفتتح قراءته للقرآن بـــ ................ :   -31

 االستعاذة   -الحمد    -البسملة  
 ______________________________________________ 

 
 



 عدد أبواب الجنة :   -32
 ثمانية  -سبعة     -خمسة  

 _________ _________________________________________   
 كان النبي صلى هللا عليه وسلم يقول : ) رب أغفر لي وتب علي انك أنت التواب الرحيم ( :   -33

 مئة مرة   -خمسين مرة    -عشر مرات  
 _________________________________________________ 

 إذا قدم النبي صلى هللا عليه وسلم من سفر فإن أول ما يقوم به :  -34
 الصالة في مسجده   -زيارة جيرانه    -دخول بيته  

 __________________________________________________ 
 

 

 

 انتهت

 مع تمنياتي لكن بالتوفيق 

 المادة : مغنيه نجمي معلمة  


