
 

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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 هـ1441 /1444للعام الدراسي     -   الفصل الدراسي/ األول –............ .... اختبار 
 

  الفصل : الخاهس الصف : الحذيث والسيرة ـــادةالوــــــ
 ساعة وًصف زهي اإلجابة هـ0441/      /        التاريخ  ــىمــــــــالي

  رقن الجلىس  اسن الطالب
 

 تعلاميت هامة للطالب: 
جابة كاملة مسؤولٌة الطالب حتى ًنتهي من الختبار وًسلمها (1  ورقة الإ

جابة غلٌه (2  اقرا  السؤال كامال وحاول فهمه جٌدا قبل الإ

 حافظ غلى هدوء اللجنة واتبع تػلٌمات المالحظٌن (3

زرق فقط (4  اك تب بالقلم الجاف ال 

 اهتم بنظافة الورقة ول تستخدم المًزل (5

جاباتك جٌدا قبل تسلٌم الورقةراجع  (6  اإ

و تػدًل بػد تسلٌمها  (7 جابة ا  ضافة اإ  ل ًحق للطالب استالم الورقة لإ

 اســم املراجع اســم املصحح الدرجة كتابــــة   الدرجة رقمــا   السـؤال
     األول
     الثـاني
     الثـالث
     الرابع

     الخامس
     السادس

     بعالسا
     الثامن

 ملحوظة: ُيكتب اسم املصحح واملراجع خبط يُقرأ )ليس توقيعا (  المجموع
 

وِع الدرجات جمووع الدرجات كتابة جمووع الدرجات رقوا
َ
ج

ُ
 اسن هراجع جتويع الدرجات اسن ه

   
   

 01  
 
 
 
 

 الوولكة العربية السعىدية
 اإلدارة العاهة للتعلين بالوٌطقة الشرقية

 هكتب التعلين بالظهراى
 المرحلة / االبتدائية



 
 

 
  

 أجب عن جميع األسئلة التالية
  :العبارة الخاطئة أمام)  × (عالمة العبارة الصحيحة و أمام) (عالمةضع  :لسؤال األولا

 (         )               .واللهو في يوم العيد شرط أن ال يشتمل على محرماللعب  ملسو هيلع هللا ىلصشرع النبي  -١
 (         )                                                    .األيام جميعيلبسها في ) ُجبّة(ملسو هيلع هللا ىلصكان للنبي  -٢
 (         )                                                    .ةال يأكل من الزكاة أو الصدقملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  -٣
 (         )                 .غروب الشمس التعبد ۦ بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى: الصيام هو -٤
 (         )                                                           .يتوضأ دائًما لكل صالةملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  -٥
 (         )           .أنه كان يمسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة: من تيسير النبي في الوضوء -٦
 (         )                            .ضل هللا أنه رتب األجر الكثير على العمل الصعب فقطمن عظم ف -٧
 (         )                .كان النبي ينهى أصحابه عن اإلسراف في الماء حتى وإن كان في الوضوء -٨
 (         )                                                                                .الجنة لها عشرة أبواب -٩

 (         )                                     .السنن الرواتب هي صلوات يتطوع بها بعد الفريضة فقط  - ١٠  
  

  :بوضع خط تحتها اإلجابة الصحيحة مما يلي اختر:السؤال الثاني 
 :حكم االحتفال بأعياد المشركين - ١

 مكروه -ج                            محرم  -ب                                               واجب أـ          
 :الذي شرع العيدين - ٢

 نالمسلمو -ج                          الفُرس -ب                                                   هللا أـ          
 :ومن أحسن الناس صالةً ملسو هيلع هللا ىلصخادم النبي  - ٣

 أنس بن مالك - ج                 عثمان بن عفان  -ب                                       بالل بن رباحأـ         
 :الصدقة من شروط - ٤

 أن يعلم الناس بها -ج     أن تكون من كسب حالل  -ب                                     أن تكون كثيرة أـ         
 :روق هواالذي لُقب بالف - ٥
  أبو هريرة -ج                عمر بن الخطاب  -ب                              أبو موسى األشعري أـ         
 ):يسبغ الوضوء(المعنى الصحيح لـ  - ٦

 يتم الوضوء ويكمله -من األعضاء    جيزيل األوساخ  -ب                    من مرة  أكثرغسل األعضاء ي أـ        
 :إذا أصابه هم أو حزنملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  - ٧

 بقي في بيته -ج                 اشتكى ألصحابه  -ب                                      توجه للصالة أـ         
 :الصلوات الخمس بـملسو هيلع هللا ىلصه النبي شبَّ  - ٨

 ذنوبال -ج                              الدرن  -ب                                              النهر أـ         
 :أكثر الصحابة روايةً لألحاديث هو - ٩
 أبو هريرة - ج                 علي بن أبي طالب -ب                                 أبو بكر الصديقأـ         

 :نه خير يوم طلعت عليه الشمسإيعظمه وقال ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  -١٠
  الجمعة -ج                             الخميس  -ب                                         بعاءراألأـ          

  
  
  
 
  
  
  

 

١٠ 

 

١٠ 

 ونصفساعة : زمن اإلجابة                       الخامس :الصف                                    حديث :لمادةا

 التعليموزارة 
 بالمنطقة الشرقيةللتعليم اإلدارة العامة 
  بالظهران التعليممكتب 

  تابع باقي األسئلة بالصفحة التالية



 
 

  
  
  
  

  :)ب(من المجموعة فيما يناسبه ) أ(المجموعة اكتب الرقم المناسب من  :السؤال الثالث
  

  
 

  
  
  
  
  

  
  :بما هو مطلوب أجب عن السؤالين التاليين :السؤال الرابع

 : في الحجملسو هيلع هللا ىلصمن هدي النبي  -أ
١- ................................................................ 
٢- ................................................................ 
٣- ................................................................ 
  
  

 : في صالة العيدملسو هيلع هللا ىلصمن سنن النبي  -ب
١- ............................................................... 
٢- ............................................................... 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مجموعة ب  مجموعة أ
  فرح بتمام عبادة الصيام(       )   مكروهات يوم الجمعة - ١
  الُمهر وهو الفرس الصغير(       )   من آداب يوم العيد  - ٢
  فرح بتمام عبادة الحج(       )   عيد الفطر  - ٣
  الكالم أثناء الخطبة(       )   عيد األضحى - ٤
  خارج البنيانالصالة (       )    فَلُّوه - ٥

  التوفيق األسئلة وأرجو للجميع انتهت

 

٥ 

 

٥ 

 الخامس: الصفالحديث والسيرة                                                                                :  المادة

 


