
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/5                   

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

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

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

                  https://www.almanahj.com/sa/5hadith1                   

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

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

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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؟  أنواع الذكرعدد السؤال األول :   

 أنـــواع الذكــــر 

 

 

 
 

:  مود )ب( ما يناسبه من العمود )أ( أمام الع صل أو ضع السؤال الثاني :   

 

 

 

 

      
                                                                                  

 

اإلجابة الصحيحة من بين األقواس   اختار  السؤال الثالث :  

(  المقيد  - التسبيح والتهليل واالستغفار من أنواع الذكر : ) المطلق -1  

ــ النبي  يفتتح -2 (    البسملة -   االستعاذة)  :   "ص" السورة ب  

(  التمرة - األترجة ): شبه النبي "ص" المؤمن الذي يقرأ القرآن بــ  -3  

(   غير صحيح – صحيح )  :  حكم من زاد في غسل أعضاء الوضوء عن ثالث مرات -4  

ــ  -5 (   الجاري النهر  – الحسنات)  :   شبه النبي "ص" الصلوات الخمس ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   مع تمنياتي للجميع بالتوفيق                         < جتازغير م< >  متمكن< >  متقدم< >  متفوق>  نسبة اإلتقان 

  )ب(

  القرآن    )  ( مثال لتوحيد األلوهية

          

   الثانيةاختبار الفترة                                                                                     المملكة العربية السعودية         

  حديثالمادة :                                                                                     وزارة التعليم بالمنطقة الشرقية      

االبتدائي الخامسالصف                                                                        بتدائية بالقطيفمدرسة الحسين بن علي اال  

( .........   )   الخامس ...................................................................... الصف :اسم الطالب : ..............   

                    (أ)

•  السنن والرواتب -1  

•  الصلوات الخمس -2  

   •  الحنظل -3

• الميت   يشبه -4  

• يشبه الريحانة  -5  

)ب(                       

تكفر الذنوب وتذهب الهموم  )    (  •  

صلوات يتطوع بها قبل الصالة وبعدها )    (  •  

)    ( المنافق الذي يقرأ القرآن •  

نبات ليس له ريح وطعمه مر )    (  •  

)    ( الذي ال يذكر للا  •  


