
 

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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 /  أذكري هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في صالة العيد ) يكفي واحد(  1-السؤال األول :أ

 ....................................................................................... 

 

 إملئي الفراغ بما يناسبه :  -2

 من العبادات الخاصة بعيد الفطر ...............................................................   -*

 اصة بعيد األضحى ............................................................. من العبادات الخ  -*

 

 استخرجي فائدة من قول الرسول صلى هللا عليه وسلم  لإلعرابي   -ب

 ) تعبد هللا والتشرك به شيئا ,وتقيم الصالة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان ( 

 ................... ...................................................................................................... 

 ضعي عالمة صح وا خطأ  امام العبارات التالية  

 من تيسير النبي في الطهارة أنه يمسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة )      (  -1

 )       (    عياد المشركين يُحرم اإلحتفال بأ -2

 كان النبي اليأكل من الزكاة والصدقات )      (  -3

 اإلستماع لشريط تعليم التالوة من الوسائل التي تُحسن التالوة )     (  -4

 من عناية النبي بالمسجد إكرامه لمن يقوم بتنظيفه  )    (  -5

 معنى كلمة مفحص قطاة أي جناح طائر القطاة    )    (  -6

 حين قدم النبي إلى المدينة بدأ ببناء بيته    )    (   -7

 

 اكملي الحديث التالي :  -السؤال الثاني أ

عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) مثل الذي يذكر  
 )........................................................................................................................... 

 

 بيني إثنان من مظاهر هدي النبي في الحج   -2

1-  .................................................................. .................................. 

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

 

 درجة / نص كل فقرة  1

 درجة  1

درجة 1

 درجات 7

 درجة 1

درجة نص لكل فقره  1



 

 هاتي مثال على األذكار التي كان النبي يرددها  ) يكفي ذكر واحد  (    -1 -ب

............................................................................................................................. .. 

 

 مثلي لما يلي بمثال واحد :   -2 

 عمارة المسجد الحسية مثل ...........................................................................  -*

 عمارة المسجد المعنوية مثل ..........................................................................  -*

 

 

 في الجدول حسب المكان المناسب لها :  صنفي األعمال التالية  -ج

لألغاني     اإلستماع  
صحبة   -    

 -صحبة جلساء السوء  -مالزمة ذكر هللا        -الصالحين     

 

 

 

 

 

 

 2الصحيح في العمود بمعناها  1اربطي الكلمه في العمود  -2

             

 

 

 

 أعمال تعين على إستمرار العبادة   أعمال تشغل عن العبادة  

  

  

 فلوة 

 الحنظلة 

 فيبلغ أ فيسبغ 

 يدهن من دهنه  

 لخلفة فم الصائم 

 لم يفسق 

 نبات يمتد على االرض يضرب المثل بمرارته  -1
 
 تناول شئ من الطعام قبل الفجر   -2
 
 لم يأت بسيئة وال معصية   -3
 
 رائحة فم الصائم التي يخلفها الجوع   -4
 
 المهر وهو الفرس الصغير   -5
 

 درجات نص لكل فقره  4

 درجتان / نص لكل فقره  2

 درجة  1

 درجة نص لكل فقره   1



 

 

 

 

 

 

 السؤال الثالث :  

 / اكتبي صفة قراءة  رسول هللا للقران  ) يكفي إثنان فقط (  1 -أ

1-  ............................................................................................. 

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

 
 

 
 / وضحي ماتعرفينه عن عائشة رضي هللا عنها  2

............................................................................................................................. ...............
 .......................................................................... ................................................................. 

 
 
 
 

 عددي إثنان من العبادات التي إختص بها يوم الجمعة   -ب

1-  .................................................................................... 

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

 
 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس :   -ج
 
 الراشدين  .  لٌقب بالفاروق وهو ثاني الخلفاء -1

 عبد هللا بن عباس  (   -عمر بن الخطاب   -) أبو هريرة   
 

 كان النبي إذا أصابه هم أو حزن    -2

 توجه للصالة (      -بقي في بيته     -) اشتكى الى أحد أصحابه   
 
 حديثا  5374أكثر الصحابة رواية للحديث فقد روى  -3

 أبو هريرة   (  -عائشة     -) انس بن مالك   
 
 يوم طلعت عليه الشمس هو يوم  خير   -4

 الخميس   (   -الجمعة    -) اإلثنين  

درجات  7

 درجة / نص لكل فقرة  1

م نص لكل فقره 

 درجة نص لكل فقرة  1

 درجة   1



 
 يجازي هللا الصائم على صيامه   -5

 جزاء كثير بال حد     (  -مضاعفة الحسنات سبع مئة ضعف   -) بمضاعفة الحسنة عشر أمثالها   
 
 شبه النبي المؤمن الذي يقرأ  القران ب  -6

 الريحانة   (    -التمرة     -) األترجة  
 
 كان يُلقب فارس رسول هللا    -7

 أبو موسى األشعري (  -جابر بن عبدهللا     -) أبو قتادة   
 
 
 
 
 
 
   


