
 

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  اخلليفة أأبو بكر الصديق  :  الثان رقة معل لدلرس  و 
 

 الإجابة الصحيحة مما بني القوسني:   خيتار الطلبة السؤال الأول:  

 ( رابع اخللفاء الراشدين –حرب الأّمة  –الصديق  – )الفاروق بـ أأبو بكر الصديق يلقّب اخلليفة ـ 1

 (اجلُبيةل -سقيفة بين ساعدة  – مزنل عائشة  – احلرم املدن) يف أأبو بكر الصديق بويع اخلليفة ـ 2

تفكك   –العداوة والبغضاء  –الامتناع عن دفع الزاكة  –حوار ممثر بني املهاجرين والأنصار )  مما حدث يف بيعة أأيب بكر الصديق. 3
 (اجملمتع

 اجلهل( -البخل  –اخليانة  –الصدق  ) أأبو بكر الصديق . من صفات اخلليفة 4

 ( عيل بن أأيب طالب   – عامثن بن عفان   – معر بن اخلطاب  –  أأبو بكر الصديق ). أأول اخللفاء الراشدين هو 5

 بين حنيفة(  –أأبو لهب  –أأبو هجل  –مس يلمة الكذاب ) ملسو هيلع هللا ىلصاّدعى النبوة بعد وفاة النيب . 6

 املفهوم ادلال العبارة الآتية:   يكتب الطلبةالسؤال الثان:  

 )................( انقض من نواقضه م أأو ارتاكباليه اخلروج من الإسـ 

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

 .ملسو هيلع هللا ىلصوفاة النيب  قبلعض القبائل املمتنعة عن تأأدية الزاكة، ومن اّدعى النبوة  أأبو بكر الصديق اخلليفة واجه  . 1

 .ملسو هيلع هللا ىلصحازًما ضّد من ارتد عن الإسالم ومنع الزاكة بعد وفاة النيب محمد  اكن موقف أأيب بكر الصديق  . 2

 . ضـي علـى مسـيلمة فــي اجلَبْيلَـةقُ  . 3

 . للمرتدين بكر الصديق  وأأبتصدى اخلليفة  . 4
 

 

 

 


