
 

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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 ....................................................................سى انطانثح :.......ا

 
 
 
 

 
 
 

 خرٍاس انًُاسة أياو كم جًهح ؟أكرثً اال انسؤال األول :
فرحد نّ أتٕاب انجُح انثًاٍَح ٌدذخم يدٍ أٌٓدا  دا    -انظالج   -طشٌق أخش  -طٓاسج   -ٔاحذ   -طشٌق   -خاسج انثٍُاٌ 

 انظالج انًفشٔضح  -دعا نّ 
 ٔنٕ كاٌ عهى ..........................ٔفًحشص انُثً طهى هللا عهٍّ ٔسهى أٌ ٌرٕضأ نكم ....................  -1

 تعض األحٍاٌ كاٌ ٌظهً أكثش يٍ طالج تٕضٕ  ........................
 يٍ حشص انُثً طهى هللا عهٍّ ٔسهى فً طالج انعٍذ أَّ ٌظهً فً يظهى .................................... -2

 .....................ٌزْة يٍ ...................... ٌٔعٕد يٍ .........
 يٍ ْذٌّ طهى هللا عهٍّ ٔسهى فً انزكاج أَّ إرا جا ِ انشجم تانزكاج ................................... -3

 انظالج انًكرٕتح ًْ .................................... -4

 ...........................................يٍ قال تعذ انٕضٕ  أ ٓذ أٌ ال إنّ إال هللا ٔأٌ يحًذ سسٕل هللا ................. -5
   

 أخراسي اإلجاتح انظحٍحح ؟ انسؤال انثاني :
 يعُى ٌسثغ انٕضٕ   -1

 ٌرى انٕضٕ  ٌٔكًهّ فٍٕطهّ يٕاضعّ  –ب           ٌزٌم ياعهى األعضا  يٍ األٔساخ       - أ

 كاٌ انُثً طهى هللا عهٍّ ٔسهى إرا أطاتّ ْى أٔ حزٌ  -2

 ذٕجّ طهى هللا عهٍّ ٔسهى إنى انظالج  -أ ركى طهى هللا عهٍّ ٔسهى إنى أحذ أطحاتّ      ب - أ
 انًشاد تانسٍُ انشٔاذة ًْ  -3

 انظهٕاخ انًفشٔضح  -طهٕاخ ٌرطٕع تٓا قثم انفشٌضح ٔتعذْا         ب - أ
 خٍش ٌٕو طهعد عهٍّ انشًس ٌٕو  -4

 انخًٍس  -انجًعح                      ج -ثٍٍُ                   باال - أ
  

 أركشي تعض األداب  انرً اخرض تٓا ٌٕو انجًعح عٍ غٍشْا يٍ األٌاو انسؤال انثانث :
1-                               2-                                       3-  

 

 انً أكًهً انحذٌث انر -أ انسؤال انرابع :
 تثاب أحذكى عٍ أتً ْشٌشج سضً هللا عُّ أَّ سًع سسٕل هللا طهى هللا عهٍّ ٔسهى ٌقٕل أسأٌرى نٕ أٌ َٓشاً 

 قانٕا:..........................يٍ دسَّ  ً  ٌغرسم يُّ كم ٌٕو ................................،ْم ٌثقى يٍ دسَّ  ً  ؟
  ..................................................قال : فزنك يثم انظهٕاخ انخًس ًٌحٕ هللا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               
 أركشي ياٌسرفاد يٍ انحذٌث  - ب

1-........................................................................................... 
2-........................................................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أكرثً َثزِ عٍ عًش تٍ انخطاب سضً هللا عُّ  -ج

 ....................................................................................................أسًّ ٔنقثّ 
 .........................................................................................................فضائهّ 
 .............................................................................................................طفاذّ

 
          معهمت انمادة / نوال انحربي

 انممهكت انعربيت انسعوديت 
 رة انتعهيموزا

 نهتعهيم بمنطقت انحناكيت اإلدارة انعامت
 اإلبتذائيت انرابعت باننخيم

 ختبار مادة انحذيثا
 انصف انخامس 

 انفترة األونى


