
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

5/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/5social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                               

     https://www.almanahj.com/sa/5social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade5                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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https://t.me/socialstudiesppt 

 

 

 اململكة العربية السعودية 

  وزارة التعلي 

 م   2020هـ /    1442الأول    الفصل ادلراس   -   الابتدائ   اخلامسادلراسات الاجامتعية للصف  
 

 : الاس  اخللفاء الراشدون  :  الأول رقة معل لدلرس  و 
 

 الإجابة الصحيحة مما بني القوسني:   خيتار الطلبة السؤال الأول:  

 (عص  -مدة/فرتة  –عهد ) املصطلح التارخيي املناسب لتارخي اخلليفة معر بن اخلطاب ريض هللا عنه هوـ 1

 ( س نة 35 - س نة 40 –س نة 30) الراشدين ريض هللا عهنم حوايل:اس متّر حمك اخللفاء ـ 2

 الصحابة(  ــ أأضعفالصحابة   ــ أأغىنأأفضل الصحابة لأهنم )اختار املسلمني اخللفاء الراشدين . 3

 ( الرتش يح – الوراثة – الشورى)يقوم مبدأأ احلمك يف عهد اخللفاء الراشدين عىل . 4

 ( عيل بن أأيب طالب   –  عامثن بن عفان   – معر بن اخلطاب  – أأبو بكر الصديق  ) أأول من مجع القرأ ن الكرمي هو. 5

 ( عيل بن أأيب طالب   – عامثن بن عفان   – معر بن اخلطاب  – أأبو بكر الصديق ) بدأأ ابس تعامل التارخي الهجري. 6

 ( عيل بن أأيب طالب   – عامثن بن عفان   – معر بن اخلطاب  – أأبو بكر الصديق )أأول أأسطول حبري يف الإسالم أأنشأأ . 7

 ( عيل بن أأيب طالب   – عامثن بن عفان   – معر بن اخلطاب  – أأبو بكر الصديق ) اخلوارج وأأحصاب الفنتواجه  .8

 املفهوم ادلال العبارة ال تية:   يكتب الطلبةالسؤال الثاين:  

 )................(ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة اذلين تولوا احلمك بعـــد النيب ـ 

 ( أأمام العبارة اخلاطئة: ᵡ)   وعالمة   الصحيحة  العبارة   أأمام   ( √ )عالمة    يضع الطلبة السؤال الثالث:  

 .اخلالفة عىل مبدأأ الشورىتوىل اخلليفة ابو بكر الصديق  . 1

 . ابلوراثةاخلالفة  بن اخلطاب  معرتوىل اخلليفة  . 2

 . للمرتدين  تصدى اخلليفة أأبو بكر الصديق . 3

 . للخوارج   تصدى اخلليفة عيل بن أأيب طالب . 4
 

 

 

 


