
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

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

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

https://almanahj.com/sa/5                   

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

https://www.almanahj.com/sa/53                   

* 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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 أوراق عمل مادة دراسات إسالمية احلديث الصف اخلامس 
ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
   حة من بني األقواس :السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحي

 
 من مثرات الصدق :   -1

 كسب ثقة اآلخرين (  –احلصول على العقاب دائما  – الوقوع يف املشاكل  -فقد ثقة اآلخرين   ) 
 الكذب طريق موصل إىل : -2

 النجاح يف الدنيا واآلخرة (  -األجر العظيم     -اجلنة      - ) النار
 النيب الذي وضع احلجر األسود يف مكانه بعد تساقط الكعبة وإعادة بنائها هو : -3

 حممد ملسو هيلع هللا ىلص (  -يونس عليه السالم    –عيسى عليه السالم    –عليه السالم  ) موسى 
 أهلها وهذا يدل على خلق:رّد الودائع إىل اهلجرة    ملسو هيلع هللا ىلص  النيب حممد ملّا أراد  -4

 األمانة (  – احللم  –الكرم  –) الصدق 
 يف التعامل مع  الصغار : ملسو هيلع هللا ىلصمن خلق االنيب  -5

 عدم االهتمام هبم (  –والسماع هلم   رمحتهم    -الصراخ عليهم    - ) ضرهبم  
 ملسو هيلع هللا ىلص وخنقه هو : املشرك الذي وضع رداءه على عنق النيب  -6

 أمية بن خلف (  – عقبة بن أيب معيط  – أبوهلب بن عبداملطلب   – ) أبوجهل بن هشام 
 الصحايب اجلليل الذي ترك ماله كله للمشركني عندما هاجر إىل املدينة هو :  -7

 طلحة بن عبيد هللا (  – عمر بن اخلطاب  –صهيب الرومي   – ) أبوبكر الصديق 
 السالم على الكبري والصغري يدل على خلق :  -8

 احللم (   –األمانة    –الصدق   –) التواضع  
 املؤمن إذا أصابته مصيبة :  -9

 (  خ يصر  – يصرب وحيتسب  - يغضب    - ) جيزع  



 الذي عاجل النيب صلى هللا عليه وسّلم عندما جرح يف غزوة أحد: - 10
 علي بن أيب طالب (  – بنته فاطمة   -أبوبكر الصديق      - ) خدجية 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
السؤال الثاين: ضع كلمة )صح( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة  

 : اخلاطئة 
 
 كان النيب صلى هللا عليه وسلم يكذب يف مزحة ) خطأ (  -1

 معىن احللم التعّقل والتثبت يف األمور )صح(  -2

 من يقطع رمحه وال يزورهم يرمحه هللا تعاىل ) خطأ (  -3

 احلياء صفة حتث على فعل احلسن وترك القبيح ) صح (  -4

 املتواضع يرفع هللا منزلته يف قلوب الناس ) صح (   -5

 الصدقة سبب للربكة يف املال ) صح (  -6

 من شكر النعمة اإلسراف فيها وإتالفها ) خطأ (  -7

 احلياء خلق مينع املسلم من الوقوع يف املعاصي ) صح (  -8

 املؤمن صادق يف كل أحواله )صح(  -9

 كان رحيما بالجميع ) صح(   ملسو هيلع هللا ىلص النيب  –  10


