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مادة على وحدات عامة  تدريبات
الحديث للصف الخامس االبتدائي 

  الدراسي الفصل الدراسي الثاني للعام

هـ1441 - هـ1440   

.....    الصف / ......................اسم الطالبة / .................  

 اعداد معلمة المادة / دالل الحارثي

  احكيم قائدة المدرسة / أماني ب

   مشرفة المادة / منيرة الزهراني

 111البتدائية ا



 

 

 

 أكملي الفراغات التالية بما يناسبها : -أ
 من أهم صفات األنبياء عندما أرسلهم هللا ألقوامهم ليبلغو دين هللا  ..................... -1

 الكذب في القول والفعل يوقع صاحبه في ................ الفاسدة -2

 .بصفة األمانة ........... البعثة و.................. اتصف النبي  -3

 من األمانة ........... الديون الى أصحابها في الوقت المحدد -4

 من أسباب سعة الرزق .............و ................ -5

 من أسباب هالك المال ................ و................. -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اختاري اإلجابة الصحيحة مما يأتي : -ب

 وفد هوازن عندما قدمو إليه مسلمينأول ما أمر به النبي  -1

 مانة               الصدق               الصدقةاأل 

 هو :أعظم أداء لألمانة أداه النبي -2

 كفار               الهجرةتبليغ الدين               جهاد ال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :(ب )أمام ما يناسبه في العمود )  أ ( ضعي الرقم المناسب من  العمود  -ج

 معناها  الكلمة
 البر -1

 
 له وأفعالهيالزم الصدق في أقوا 

 صدِّيقا -2

 
 اسم جامع لكل شر 

 الفجور -3

 
 أعمال الخير 

 مثلي بمثال  واحد على ما يأتي : -د

 الصدق في األفعال ................................................................................................
 

 ......................................................................الكذب في األقوال .............................
 

 نوع من أنواع األمانة ..............................................................................................
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عللي لما يأتي : -هـ 
 في الجاهلية باألمين ؟كان يسمى النبي 

................................................................................................................................... 
 بالبقاء في مكة ؟  الى المدينة أمر علي بن أبي طالبعندما هاجر النبي 

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

 كبار قريش ؟كل من خطبها من  ردت خديجة                        

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

 دراسي الثاني معلمة المادة : دالل الحارثي                                                           مراجعة مادة الحديث للصف الخامس الفصل ال

 األمين الصادق –الوحدة : الثالثة                                  بجدة                                                          111االبتدائية 

هدفنا 
تحسين 
نواتج 
 التعلم 



 
 
 
 
 
 : فضائلاستنبطي من األحاديث التالية ماتدل عليه من  -أ

 ) وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند هللا صديقا (
....................................................................................................................................... 

 ) من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى هللا عنه (
....................................................................................................................................... 

 ) إن الصدق يهدي الى البر (
....................................................................................................................................... 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 على ماذا تدل المواقف التالية : -ب

فوهللا إنك لتصل الوحي ) أبشر اليخزيك هللا أبداعندما نزل علي النبي  قول خديجة 
 ( الرحم وتصدق الحديث ..

................................................................................................................... 
 : إنك تمازحنا ؟ فقال : نعم ولكن ال أقول اال حقا () قول الصحابة للنبي 

................................................................................................................... 
 زوجا لهامن خطبها من كبار قريش واختارت النبي كل  ردت خديجة 

................................................................................................................... 
 تساقط بنيان الكعبة .  حكما بينهم في حادثة النبي  قريش باالجماعاختيار

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

 عبدالرحمن بن صخر ( –ود ) عبدهللا بن مسعانسبي الفضائل التالية الى أصحابها  :  -ج

 وسواكه . صاحب نعلي رسول هللا  -1

 ثر الصحابة رواية  لألحاديث .من أك -2

 

 

 

 

 

 

 

 دراسي الثاني معلمة المادة : دالل الحارثي                                                           مراجعة مادة الحديث للصف الخامس الفصل ال

 األمين الصادق –الوحدة : الثالثة                                                            بجدة                                111االبتدائية 

هدفنا 
تحسين 
نواتج 
 التعلم 



 

 

 

 

 أكملي الفراغات التالية بما يناسبها :  -أ
 شجاعة القلب تأتي من. ....................... و............................. الظن بالله .  -1

 المعنى الصحيح للشجاعة هو شجاعة ........................................ -2

 اعا .............................. عند المخاوف يكون القلب شج -3

 المؤمن .................... خير وأحب الى هللا من المؤمن ............................. -4

 باعث الكرم هو ابتغاء .......................... من هللا و.......................... -5

 ..........إليه  و..........................األذى عنه إكرام الجار يكون بـ .................. -6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :(ب )أمام ما يناسبه في العمود  ) أ (ضعي الرقم المناسب من  العمود -ب
 معناها  الكلمة

 يوم القيامة  التهور  -1
 حقه الواجب من الضيافة   ال تعجز  -2
 بذل أي أمر مشروع عن طيب نفس  الكرم -3
 االقدام على االمر من غير مباالة   اليوم اآلخر  -4
 التترك العمل بسبب الضعف أو الكسل   جائزته  -5

 اختاري اإلجابة الصحيحة مما يأتي :  -ج

 استعاذ من الـــ : أنه شجاعا اليخاف ومن ذلك  النبي كان  -1

                       سرقة ال   الجبن                        الفقر 

 يوم أحد الصحابي الجليل :  من القلة الذين ثبتو مع النبي  -2

  سعد بن أبي وقاص                  عبدهللا بن مسعود                 ابن عباس 

 ي : الكلمة التي تفتح عمل الشيطان ه -3

                               لــيـــت     لو                     لعل   

 شيء اال :ما ســئــل النبي  -4

     أقرضه                            منعه                   أعطاه   

 الضيافة الواجبة مدتها :  -5

                 يوم وليلة             ثالثة أيام                           يومين   

 الضيافة المستحبة مدتها : -6

  ثالثة أيام                            يومين                               يوم وليلة 

 

 

 

 دراسي الثاني معلمة المادة : دالل الحارثي                                                           مراجعة مادة الحديث للصف الخامس الفصل ال

 الشجاع الكريم  – الرابعةالوحدة : ا                                                                                     بجدة      111االبتدائية 

 

هدفنا 
تحسين 
نواتج 
 التعلم 



 
 
 

 عللي لما يأتي :  -أ

 من المؤمن القوي والضعيف خير . في كل  

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

 يكره للمؤمن أن يقول عند المصائب لو أني فعلت كذا لكان كذا 

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

 يسعى العقالء من الناس الكتساب صفة الكرم ؟

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

 مثلي بمثال واحد فقط على مايأتي :  -ب

 .........مثال على الشجاعة ...............

 من صور الكرم ......................

 .................من كرم النبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قارني بين ما يأتي :  -ج

 من حيث القرب من هللا . المؤمن القوي والضعيف

 المؤمن الضعيف  المؤمن القوي  القرب من هللا 
 
 

 

 الكرم واالسراف من حيث صرف األموال  

 االسراف  الكرم   صرف المال  
 
 

 

 الضيافة الواجبة والمستحبة من حيث المدة 

 مستحبة   واجبة   مدة الضيافة  
 
 

 

 

 

 

 ني دراسي الثامعلمة المادة : دالل الحارثي                                                           مراجعة مادة الحديث للصف الخامس الفصل ال

 الشجاع الكريم  – لرابعةبجدة                                                                                          الوحدة : ا 111االبتدائية 



 

 

 ةعلى ماذا تدل المواقف التالي -أ :

 يوم بدر وهو أقربنا الى العدو ................................. كنا نلوذ بالنبي  قول علي 

 من هزيمة وأذى ................................ يوم حنين رغم ما أصاب الصحابة  ثبات النبي 

 .....................شيئ اال أعطاه .................. ما سئل رسول هللا عن النبي قول أنس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ميزي بين المواقف التي تعد من الشجاعة والتي ال تعد من الشجاعة فيما يأتي :  -ب

 الحالة  الموقف 
  دراجة بسرعة جنونية قيادة السيارة وال

  من يستغل قوته في االعتداء على زمالئه الطالب 
  من يصبر على البالء ويمسك نفسه عن البطش 

 

 وضحي حكم ما يأتي : أو ) بيني موقف المسلم في الحاالت التالية (  -ج

 شخص لم يحصل على مراده وأصابه ما يكره . 

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

 القول عند المصيبة لو أني فعلت كذا لكان كذا .

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ف الخامس الفصل الدراسي الثاني معلمة المادة : دالل الحارثي                                                           مراجعة مادة الحديث للص

 الشجاع الكريم  – الرابعةبجدة                                                                                          الوحدة : ا 111االبتدائية 

 

هدفنا 
تحسين 
نواتج 
 التعلم 



 

 

 

 

 ي الفراغات  التالية بمايناسبها :أكمل -أ
 يسكب الماء  تغسله و.............  في غزوة أحد وكانت ................  جرح النبي  -1

 الكافر الينال الخير في ................... وال في ...................... -2

 أكمل الناس أخالقا وأكثرهم .................كان النبي  -3

 عندما عصته ولم تدخل اإلسالم ............... لهم بالهداية  دوس من قبيلةنبي كان موقف ال -4

 أن هللا يحب .......... في األمر كله بـ .............عليك لم يغضب وقال لعائشة  عندماحيَّاوفد اليهود النبي  -5

 

 من المؤمن في جميع أحواله ؟  عللي لما يأتي : تعجب النبي  -ب
............................................................................................................... 

 على ماذا تدل المواقف التالية :   -ج

 يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه                                    كان النبي  -1
..................................................................................................... 

 يمسح الدم عن وجهه ويقول : رب اغفر لقومي فإنهم اليعلمون  كان النبي  -2

..................................................................................................... 
 اللهم اهد دوسا ..(: (ال لهم ق عندما عصت قبيلة دوس النبي  -3

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

 قارني بين ما يأتي : أو صفي  -د

  حال المؤمن اذا أصابته : السراء والضراء 
 

 حال المؤمن          
 

 في الضراء في السراء

  

 ذا خالطه اللين والعنف العمل ا 

 
 العمل   

 العنف اللين
 
 

 

 صححي العبارات التالية إن كانت غير صحيحة : -هـ

 ...........................................االنسان الذي يتحلى بالرفق يعتبر ضعيفا . -1

 .....................................أكثر الصحابيات رواية للحديث هي حفصة  -2

 مثلي بمثال واحد فقط على ما يأتي :  -و

 

 

 مراجعة مادة الحديث للصف الخامس الفصل الدراسي الثاني       معلمة المادة : دالل الحارثي                                                     

 الصابر الحليم  – لخامسةبجدة                                                                                          الوحدة : ا 111االبتدائية 

 : تصيب المؤمن سراء 

 

  ضراء تصيب المؤمن:

 

هدفنا 
ن تحسي

نواتج 
 التعلم 



 

 

 

 

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :  -أ
 وخنقه به هو :أثناء صالته  الذي وضع رداءه على عنق النبي  -1

   عقبه بن ابي معيط                      *أبو لهب                * أبو جهل 

 ....... :حبس النفس عن الجزع والتسخط تعريف لـ....... -2

   الصبر                      *الحلم                   * الشجاعة 

 التعقل والتثبت في األمور يعّرف بـ ...... -3

              الصدق الشجاعة               *الحلم * 

 من األعرابي الذي جذب رداؤه بقوة حتى أثر في عاتقه .................. كان موقف النبي  -4

 ه                * ضحك وأمرله بعطاء             *تركه وشأنه ولم يرد عليه غضب من 

 للرجل الذي جاء اليه وقال أوصني : كانت وصية النبي  -5

  ال تفرح                              * ال تعجز                               * ال تغضب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أنسبي الفضائل التالية  الى أصحابها : -ب

  عائشة  - صهيب بن سنان 

  اليه أفقه النساء وأحب نساء النبي 
  ( ربح البيع أبا يحيى: ) قال له النبي     

 ب من  العمود أمام ما يناسبه في العمود ب :ضعي الرقم المناس -ج

 معناها  الكلمة
 األخذ باألسهل واأليسرفي القول والفعل   الصبر  -1
 حبس القلب عن الجزع واللسان عن التشكي  الحلم -2
 التعقل والتثبت في األمور   الرفق -3
 مايعتري االنسان من الخوف واأللم    -4

 

 

 ول هذه العبارات  :يق وضحي الموقف الذي جعل النبي  -د
 )يا عائشة إن هللا يحب الرفق في األمر كله ( -1

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

 

 

 

 

 ثاني مادة : دالل الحارثي                                                           مراجعة مادة الحديث للصف الخامس الفصل الدراسي المعلمة ال

 الصابر الحليم  – لخامسةبجدة                                                                                          الوحدة : ا 111االبتدائية 

هدفنا 
تحسين 
نواتج 
 التعلم 



 

 

 

 

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :  -أ
 وهذا دليل على :  بين أصحابه فإنه  ال يميز أيهم محمد  كان الغريب اذا جاء والنبي  -1

  تواضعه                           * شجاعته                         *صبره 

 معنى قول ) مانقصت صدقة من مال ( أي أن هللا : -2

  ينقص المال ولكن يزيد األجر*                * يبقى المال كما هو            يبارك المال ويضاعف الحسنات 

 يجعل له : يرفع هللا منزلة المتواضع ومن ذلك -3

         كبرياء وعظمة فيصبح فوقهم    مال وجاه فيصبح أغناهم    * منزلة وقيمة عظيمة في قلوب الناس * 

 ............... عن رحمته .من ترك صلة الرحم فإن هللا  -4

  يمهله                             * يبعده                       * يقربه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضعي الرقم المناسب من  العمود أمام ما يناسبه في العمود ب : -ب

 معناها  الكلمة
 األقارب  الراحمون  -1
 أثر من آثار رحمة هللا   الرحم -2
 المتصفون بصفة الرحمة   شِجْنَة من الرحمن -3
 لجانب خفض الجناح ولين ا   -4

 عللي لما يأتي :  -ج
 كان الغريب يأتي فال يعلم أيهم رسول هللا  -1

..................................................................................................................................................... 
 أمته بالتراحم .أمر النبي  -2

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

 عددي اثنان مما يأتي :  -د

 

 مثلي بمثال واحد فقط :  -هـ

 

 

 

 في المواقف التالية:  بيني هدي النبي -و

 أبو مسعود يضرب خادمه عندما رأى النبي 

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

 دراسي الثاني معلمة المادة : دالل الحارثي                                                           مراجعة مادة الحديث للصف الخامس الفصل ال

 المتواضع الرحيم  – لسادسةالوحدة : ا           بجدة                                                                                111االبتدائية 

 آثار رحمة هللا : 
 

 :  من صور التواضع 
 

 :  على قلوب الصغار أثر من آثار تواضع النبي

 

 

هدفنا 
تحسين 
نواتج 
 التعلم 



 

 

 

 أملي الفراغات التالية بما يناسبها :  -أ
 يشمل التواضع خدمة ........................و ......................... الجانب  -1

 .عن السالم على الصبيان ال ..............كان النبي  -2

 هذَّب اإلسالم صفات االنسان ومنها صفة ................. التي ينتج عنها الحلم  -3

 صفة ........................... تزيد األلفة والمحبة  -4

 من عرف بالعفو والصفح عن الناس فإن هللا ..................... منزلته  -5

 ل بل ..............الصدقة ال .................. الما -6

 بأنه .............. بالمؤمنين وصف هللا النبي  -7

 بأنها ................لجميع الخلق  وصف هللا رسالة محد  -8

 تكون الرحمة بـ .......................... و...........................  -9

 ل شيء يقصد بها رحمة ................... تشمل ك( ارحمو من في األرض ) -10

 من وصل رحمه وأقاربه فإن هللا ...............برحمته وفضله  -11

 من ترك صلة الرحم فإن هللا ............... عن رحمته  -12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الى أصحابها : التالية انسبي الفضائل  -ب

 ) نعم أهل البيت عبدهللا وأبو عبدهللا وأم عبدهللا() عبدهللا بن عمرو بن العاص (                  قال فيه النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على ماذا تدل المواقف التالية : -ج

 يخصف نعله ويخيط ثوبهكان النبي  -1

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

 (إني ألدخل في في صالتي وانا اريد اطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صالتي ...): قول النبي  -2

..................................................................................................... 
 ()اتقو هللا في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة : قول النبي  -3

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

 يقول هذه العبارات  : وضحي الموقف الذي جعل النبي /  ( اذكري السبب -وضحي  –)بيني  -د

 )اتقو هللا في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة ( -1

........................................................................................................... 
 )إنه اليعذب بالنار اال رب النار( -2

 .......................................................................................................... 
 مواقف التالية حسب مادرست : صححي ال -هـ

 تمشي قاطمة أمام زميالتها معجبة بنفسها متعالية عليهم 

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

 ته ناقشت هند زميلتها جميلة فرفضت جميلة الحق ورد

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

 لفصل الدراسي الثاني معلمة المادة : دالل الحارثي                                                           مراجعة مادة الحديث للصف الخامس ا

 المتواضع الرحيم  – لسادسةبجدة                                                                                          الوحدة : ا 111االبتدائية 

هدفنا 
تحسين 
نواتج 
 التعلم 



 

 

 

 

 أكملي الفراغات التالية بما يناسبها :  -أ

 الحياء يجمل االنسان ويرغبه في فعل ..................و .................... -1

 أو بذائة أو شتم ......................أحد بكالم فيه سب  لم يكن النبي  -2

 الحياء ...................من شعب االيمان  -3

 فعل ..........................الحياء يمنع من فعل ................... ويزيد في  -4

 .....الحياء يبعث على فعل األمور ................... مثل ............. -5

 الحياء يمنع من فعل األمور .......................... مثل ............................... -6

 من ثمرات الحياء الحسنة في الدنيا محبة ............... وفي اآلخرة كثرة ..................  -7

 عللي لما يأتي :  -ب

 له الكالم مباشرة . اذا كره شيئا من أحد التعريض وال يوجهكان من هدي النبي  -1

.................................................................................................................................. 
 ليس من الحياء ترك السؤال عما ال نعلمه من أمور الدين ؟ -2

............................................................................................................................... 
 ترك الحديث أمام الناس يعد خجال مذموما . -3

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

 ا تدل المواقف التالية : على ماذ -ج

 شيئا عرف في وجههاذا كره النبي  -1

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

 هذه العبارة :اذكري الموقف الذي قال فيه النبي  -د

 ) استحييت من ربي ( . -1
.............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
) مابال أقوام يقولون كذا وكذا (  -2

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

 قارني بين ما يأتي :   -هـ

 رات الحياء في الدنيا واآلخرة .ثم -1
 

 ثمرات الحياء           
 

 في االخرة في الدنيا 

  
 

  لعلم وتعلمهالحياء والخجل عند السؤال في طلب ا -2
 
 السؤال في  

 طلب العلم وتعلمه 
 

 الخجل  الحياء 

  

 

 جعة مادة الحديث للصف الخامس الفصل الدراسي الثاني معلمة المادة : دالل الحارثي                                                           مرا

  حياء النبي – لسابعةبجدة                                                                                          الوحدة : ا 111االبتدائية 

هدفنا 
تحسين 
نواتج 
 التعلم 



 

 

 

 

 مع ذكر السبب : ميزي هل تعد المواقف التالية من الحياء أم ال   -أ

 الموقف
 

 السبب الرأي

رأت فاطمة احدى صديقاتها تتكلم 
 بكالم بذيء فلم تنكر عليها 

 
 
 

 

 
أثناء أدائك لصالة الجماعة تذكرت 

أنك لم تتوضئي فاستحيييت وأكملت 
 الصالة 

  

 
رأيت سعاد في الفسحة  تأكل 

بشمالها فأنكرت عليها مع أنها أكبر 
 منك سنا 

  

 لية : في المواقف التابيني هدي النبي  -ب

اذا رأى شيئا يكرهه  -1
................................................................................................................................ 

 
 .:ةصنفي األفعال التالية الى ما يعد من الحياء وما ال يعد من الحياء  وذلك بوضع الرقم في الخانة المناسب -ج
 التعرف ماتقول في الجلسة بين السجدتين في الصالة فلم تسأل  -1

 الترتل القرآن بالرغم من جمال صوتها -2
 تمشي على حافة الطريق حتى ال تزاحم الرجال أثناء خروجها   -3

 تتأخر في الخروج من المسجد عند انتهاء صالة الجماعة حتى يخف زحام الرجال  -4

 اعة المدرسية قارئة ماهرة لكنها التشارك في اإلذ -5
 ليس من الحياء  من الحياء 

  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انتهى بحمد هللا وتوفيقه

 دراسي الثاني معلمة المادة : دالل الحارثي                                                           مراجعة مادة الحديث للصف الخامس الفصل ال

  حياء النبي – لسابعةالوحدة : ا                                                                                          بجدة 111االبتدائية 

هدفنا 
تحسين 
نواتج 
 التعلم 


