
 

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 المستوى الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

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

                  https://almanahj.com/sa/hadith                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الخامس في مادة حديث الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                  

  

                  https://www.almanahj.com/sa/hadith1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى الخامس اضغط هنا                                

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

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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  السؤال األول :   
 : ثم ظلل في ورقة اإلجابة ( أمام العبارات التالية Xضع عالمة صح )     ( وعالمة خطأ ) 

 0)        (                .   ثمرة مصطلح الحديث هو تميز األحاديث المقبولة فيُعمل بها والمردودة فال يُعمل بها(   1
 0(         )                                                  0عين موقوفاً عليهمالحديث المقطوع هو ما جاء عن التاب(  2
 0(        )              يُعرف صحة الحديث أو حسنه بأن ينص على صحته إمام معروف بالتساهل فيه            (   3
 0(        )                                    0 هـ  43دامت خالفة عمر بن الخطاب عشر سنوات وتوفي شهيداً سنة (  4
 0(        )                              التعلق بالمساجد ال يعني الجلوس فيها جميع األوقات بل وقت دون وقت   (  5
 . (عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ولد بعد عام الفيل.                                                         )       ( 6
 ( الزنا من كبائر الذنوب                                                                                        )       ( . 7
 ( القران الكريم اليجوز روايته با المعنى                                                                      )       ( . 8
 يا هي مايتمناه اإلنسان                                                                                 )       ( . ( الروؤ 9

 ( الزاني الغير محصن حده الرجم با الحجاره حتى الموت                                                 )       ( .  10
 

  السؤال الثاني :
 :  ثم ظلل في ورقة اإلجابة اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس فيما يلي 
 ( األحوط واألولى في اإلقرار بالزنا أنه يكون :] مرة واحدة ـ مرتين ـ أربع مرات [  1
 ( المزاح الذي ليس له غرض صحيح وال نية صالحة هو ] مزاح محمود ـ مزاح مذموم ـ مزاح مباح [  2
 ة عند جمهور العلماء ] سنة مؤكدة ـ سنة ـ مستحب [  ( حكم الوليم  3
 ( سلسلة الرواة الموصلة للمتن ] السند ـ المتن ـ الحديث [   4
 ( من شروط الحديث الصحيح تمام الضبط والمقصود به ] السماع ـ الحفظ ـ الصدق [  5
 
الحديث   –الحديث النبوي  –ث ( ما أضيف للنبي صلى هللا عليه وسلم من قول أول فعل أوتقرير) مصطلح الحدي6

 المتواتر( 
 
 جميع مايعمله اإلنسان  –الحج  –( قال صلى هللا عليه وسلم إنما األعمال با النيات المراد با األعمال هنا : ) الصالة 7
 
 األمر فيه سعة (  -اجتنابها –( التزام الصدق في المزاح من األمور التي ينبغي : )العناية بها 8
 
 في طاعة هللا (   -النزهة  -ود هو مكان: ) لزيارة القبور ( السفر المحم9
 

 مكروه (   –واجب  –(حكم التنفس في اإلناء والنفخ فيه :) مستحب 10
 

 الغريب (  –األجير  -( العسيف هو: ) ماعسف من الخيل11
 



 مستحب (  –فرض عين   –( اتفق العلماء  على أن الجهاد لنصرة دين هللا : )فرض كفاية  12
 
 

 مقالي ل الثالث:السؤا
 
 من رأى في منامه مايكره سن له أن يفعل عدة أمور. أذكر أربعة منها؟  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ينقسم الجهاد باعتباره إطالق عام إلى خمسة أقسام عدد أربعة منها؟    
   

   
 
 
 
 

 ☺انتهت االسئلة 
 

     


