
 

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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    ول ألا ؤاللسا

   لق و إن  مھاأدو هللا   لىإ ل ألعماا بحأ )) :ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  ولسر  لقا:   تقال  عنھا هللا  ضير  عائشة نع
   :  لتالیةا تلكلماا معنى  يركأ/ اذ

 :..............................................................   هللا  لىإ ل ألعماا ب ح* أ

 ؟  ماصفاتھ؟و   ثیدلحراوي ا  نمب /  

 :..............................................................  نسبھ *  

 : ..............................................................   صفاتھ* 

 لصحیحة: ا إلجابةا  اختاري  -أ: لثانيا ؤاللسا

            (  یحانة رلا -  رةلتم ا -  جة رألت ا ..................)   ــب رآنلقا رأیق  ذيلا لنبي ا شبھ -1
  -   كثرة المال  - ظلحفا عنھا...............) هللا  ضي ر  عائشة بھا رت شتھ ا لتيا تلصفاا-2

 (   كثرة الولد

ــ ب بھر  رك ذی ذيلا ول سرلا شبھ - - 3  (   لمنافق ا- لحيا-   ت لمیا ...................) ـ

  ل ك -  صإلخالا ورة س-  سيرلكا یةآ راءةق  ..................)  ءلمسااو  ح لصباا ركاأذ ن م- 4
 (   سبق ما

 سیئة (  –معصیة  -الرفث معناه ........... ) الفحش في القول  -5

 :  یلي ما  في (  أطخ)أو (  صح)  عالمة ضع ب/  

 )       (   دةلعباا على  صیر ملسو هيلع هللا ىلصح  لنبيا نكا -1

 )      (    د مقی  ر كو ذ  لق طم  رك : ذ نعاون  ركذلا  -2

   )    (    داتلعباا ب صعأ نم  ركذلا دیع -3

 الصیام هوالتعبد هلل بترك المفطرات من طلوع الشمس الي غروبھا )   (  -4

 من مظاهر هدي النبي في الحج اظھار التوحید )    (  -5

 اثنین من صفات النبي في قراءة القران الكریم ؟ السؤال الثالث :اذكري 

1 ................................................... 

 ( :  3قم )حدیث مادة  ورقة عمل 

 فضل الذكر الى  هدیة في الصیام  من درس 

 اسم الطالبة :....................................... 

 الصف :................................... 

 1441 \   \   التاریخ : 

 لم تتقن                         أتقنت

             

 



2-................................................   .... 

 


