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*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                                              
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* 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                        
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 السؤال المناسب تصنيف الدرس المحتوى أهداف الدرس وحدة عنوان ال الوحدة األولي
هدٌه صلى هللا علٌه  

 وسلم فً الطهارة 
أن تتعرف التلمٌذة 

 على 
/هدي النبً فً 1

 الطهارة 
 

/ حرص النبً على 1
 الطهارة 

/تٌسٌره فً أمور 2
 الطهارة 

/اقتصاده فً 3
استعمال الماء 

 للطهارة 

 
 

 تذكر

 
اذكري هدي النبً فً 

 الطهارة ؟

/ أن تطبق التلمٌذة 1 فضل الوضوء 
 صفة الوضوء 

/ أن تبٌن فضل 2
 الوضوء

/ من خالل التطبٌق 1
نطبق الوضوء داخل 

 المدرسة 
/ تفتح له أبواب 2

 الجنة الثمانٌة  

 / تطبٌق 1
 
 
 
 / تذكر  2

تطبٌق عملً 
للوضوء داخل 

 المدرسة . 
 

من خالل قراءة 
الحدٌث استنتجً 
 فضل الوضوء ؟

هدٌه صلى هللا علٌه  
 وسلم فً الصالة 

/ أن تتعرف  1
التلمٌذة على هدي 
 النبً فً الصالة 

/ محبة النبً 1
 للصالة وراحته فٌها 

/ حرصه على 2
 السنن الرواتب 

/ خشوعه فً 3
 الصالة وبكاؤه فٌها 

 
 
 

 تذكر 

/ لخصً هدي 1
النبً فً الصالة من 

 خالل ما درستً ؟ 
 
 / اختٌار من متعدد 2

/ أن تعرف التلمٌذة 1 الصلوات الخمس  
 راوي الحدٌث 

/ أن تبٌن معانً 2
 الكلمات 

/ أن تستنتج التلمٌذة 3
 ما ٌستفاد من الحدٌث 

 

/ عبدالرحمن بن 1
صخر الدوسً كان 

محباً للعلم وأكثر 
الصحابة رواٌة 

للحدٌث توفً ستة 
 هـ 75
/ هل ٌبقى من درنه 2

:الدرن هو  ءشً
 الوسخ 

/ الصلوات الخمس 3
 تكفر السٌئات 

 
 / تذكر 1
 
 
 
 
 / فهم 2
 
 
 / تحلٌل 3

 
/ اذكري ما تعرفٌنه 1

عن أبو هرٌرة اسمه 
 وصفاته ؟ 

 
/ بٌنً معانً 2
 كلمات التالٌة ال
 
/ من خالل قراءة 3

الحدٌث استنتجً 
فضل الصلوات 

 الخمس ؟
/ أن تعرف التلمٌذة 1 مكانة ٌوم الجمعة  

مكانة ٌوم الجمعة 
عند النبً صلى هللا 

 علٌه وسلم 

/ تعظٌم النبً لٌوم 1
 الجمعة 

/ ترغٌبه صلى هللا 2
علٌه وسلم فً أنواع 

العبادات فً ٌوم 
 الجمعة 

/ حثه على التبكٌر 3
للجمعة واالستماع 

 للخطبة 

 
 
 
 

 تذكر 

 
/ بٌنً العبادات 1

التً اختص بها ٌوم 
 الجمعة ؟ 

 
 / اختٌار من متعدد2

/ أن توضح التلمٌذة 1 فضائل ٌوم الجمعة  
 آداب ٌوم الجمعة 

 
 / االغتسال 1
 / التطٌب 2
/ التنظف ٌوم 3

 الجمعة 

 
 

 تحلٌل 

 
عددي ما ورد فً 

من آداب ٌوم الحدٌث 
 الجمعة ؟

هدٌه صلى هللا علٌه  
 وسلم فً العٌد 

 
/ أن توضح التلمٌذة 1

 آداب العٌد 

 
 / التكبٌر للعٌد 1
/ االغتسال قبل 2

 الذهاب إلى الصالة 
/ التطٌب والزٌنة 3

 باللباس المحتشم 

 
 
 

 تطبٌق 

 
 

عددي آداب ٌوم العٌد 
 ؟ 
 
 

/ أن تعرف الطالبة 1 عٌد المسلمٌن  
 أعٌاد المسلمٌن 

/ أن تستنتج الطالبة 2
من الحدٌث فضل 

 عٌد األضحى والفطر 

/ عٌد الفطر 1
المبارك وعٌد 

 األضحى
/ أنهما فرح بتمام 2

العبادة فعٌد الفطر 
فرح بتمام عبادة 

الصٌام وعٌد 
األضحى فرح بتمام 

 عبادة الحج 
/ جواز اللهو 3

واللعب المباح  ٌوم 
 العٌد

 
 
 
 

 تذكر 

 
 
/ للمسلمٌن عٌدٌن 1

............... و 
 ................. 

 
/ فضل هللا عٌد 2

الفطر واألضحى 
على غٌرها لعدة 
 أمور اذكرٌها ؟ 

 

 

لى
ألو

ة ا
حد

الو
 

 

 تحلٌل مادة الحدٌث الوحدة األولى الصف الخامس


