رقم
السؤال

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم
بالمدينة المنورة

أسئلة اختبار

مدارس الخندق األهلية

الفصل الدراسي األول الدور :األول
للعام الدراسي1441 :هـ

ابتدائي * متوسط * ثانوي

اسم الطالبة :

الصف:اخلامس البتدائي

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

املادة:احلديث والسرية

رقم اجللوس:
اليوم والتاريخ

الدرجة الكلية

الزمن :ساعة ونصف

1441/ /هـ
رقمًا

كتابة
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ثالثون درجة

الدرجة المستحقة
رقما

كتابة

اسم المراجع

اسم المصحح

األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس

المجموع

ابنيت الطالبة وفقكي هللا استعين ابهلل مث ابدئي اإلجابة

السؤال األول :اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي :وظلليها يف املكان املناسب:

ـــــــــــــــــــــــــــ

( كل فقرة 0,75درجة )

15

1ــ من صفات سيد نا عمر بن الخطاب  أنه من الخلفاء الراشدين وترتيبه بينهم هو :
أ

األول

ب الثاين

ج الثالث

د الرابع

 –2من ألقاب سيدنا عمر بن الخطاب : 
الصادق

أ

ب

األمين

ج الشجاع

د الفاروق

 –3المعنى الصحيح إلسباغ الوضوء على األعضاء يكون ب :
أ

إزالة األوساخ فقط

ب غسلها أكثر من مرة

ج إتمام الوضوء

د غسلها مرة واحدة فقط

 – 4الصحابي الجليل مؤذن النبي  هو :
أ

بالل بن رباح 

ب أنس بن مالك 

ج عثمان بن عفان 

د علي بن أبي طالب 

 – 5كان  إذا أصابه هم أوحزن لجأ إلى :
أ

الشكوة ألصحابه

ب التوجه للصالة

ج البقاء في المنزل

د الذهاب للنوم

 -6معنى كلمة الدرن هو :
الوسخ

أ

ب

النظافة

ج الترتيب

د الفوضى

 – 7قال  ( إن من أفضل أيامكم يوم : ....
اإلثنين

أ

ب

الجمعة

ج العيد

د عرفة

 -8قول النبي ( تؤدي الصالة المكتوبة )يقصد بها :
صالة العيدين

أ

ب

السنن الرواتب

ج الصالة المفروضة

د صالة الكسوف

 9ـــ من السنن التي يفعلها المسلم في ليلة العيد :
أ

اللهو والنوم

ب األكل والشرب

ج اإلغتسال والتطيب

د الخروج للتنزه

 – 10من هدي النبي  في الزكاة أنه كان :
أ

يأكل منها

ب يدعو لصاحبها

ج يأخذ منها

د يرفض إستالمها

 – 11من اآل ثار المترتبة على منع األغنياء للزكاة هي :
أ

إنتشار الرحمة واأللفة

رقم النموذج KH-P028-F11A :

ب زيادة الفروق االجتماعية

ج إنتشارالخير والمعروف

رقم اإلصدار  1/0 :تاريخ اإلصدار 2019/09/ 01 :م

د زيادة البركة في المال

صفحة  1من
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 – 12من شروط قبول الصدقة أن تكون :
شخص مدين

أ

ب كسب حرام

د شخص معوز

ج كسب طيب

 – 13وقت الصيام هومن :
أ

الظهر إلى المغرب

ب

شروق الشمس إلى غروبها

طلوع الفجر إلى
ج
الغروب

د العصر إلى العشاء

 – 14الصحابي الجليل أبي هريرة  اشتهر ب :
أ

رواية الحديث

ب ركوب الخيل

ج حسن الصوت بالقرآن

د الرماية والسباحة

 – 15إذا عمل اإلنسان الحسنة فإن هللا يجازيه عليها ب :
أ

حسنة مثلها

ب

ج خمس أمثالها

عشر مثلها

د جزاءا كثيرا

 -16من سنن النبي  يوم الحج إظهار التوحيد وذلك ب :
أ

الصيام

ب

التلبية

د اإلستغفار

ج الدعاء

 17ــ يكون صيام الدهر بصيام :
أ

السنة كاملة

ب رمضان فقط

ج  3أيام من كل شهر

د اإلثنين والخميس

 – 18من األعمال التي تشغل عن العبادة هي :
أ

اللهو واللهب

ب

مالزمة الذكر

ج صحبة الصالحين

د اإلكثار من القيام

 – 19إن أول من آمن بالنبي  من الرجال هو الصحابي الجليل :
أ

عمر بن الخطاب 

ب

علي بن أبي طالب 

عبد الرحمن بن
ج
صخر

د أبو بكر الصديق 

 – 20إن أحب األعمال إلى هللا تعالى :
أ

الصالة المفروضة

ج صالة التطوع

ب قيام الليل

د أدومها وإن قل

السؤال الثاني:ضعي عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة  ,وعالمة ( )أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:
9

( كل فقرة 0,75درجة )

م

21

العبارة

أ -العبارة الصحيحة
ص

ب-العبارة الخاطئة
خ

من هديه  في الزكاة يرسل من يجمعها ويبين كيفية إخراجها

22

من هديه  في العيد أنه كان يصلي داخل البنيان

23

من األفعال التي تساعد على الخشوع في الصالة النظر لألعلى

رقم النموذج KH-P028-F11 :
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24

جعلت قرة عين النبي  ب اإلكثار من الصالة

25

من سنن النبي  في السحور تعجيله

26

من أهم ثمرات الصيام مغفرة الذنوب

27

رائحة فم الصائم عند هللا تعالى  أطيب من ريح المسك

28

الحج الصحيح يعدل أجر الجهاد في سبيل هللا

29

من األعمال التي تساعد في استمرار العبادة التكلف والمشقة

30

من صفة قراءة النبي  ابتداء السورة باإلستعاذة

31

معنى األترجة هي نوع من الورود رائحته طيبة وطعمها مر

32

عرف أبو موسى األشعري  بحسن صوته في قراءة القرآن

السؤال الثالث  :أجيبي عن مايلي:

(كل فقرة مقالية بنصف درجة)

3

أ_ إذكري أربعا اآلثار المترتبة على هجر المسلم للقرآن :
..........-1قلة اإليمان ........................................
........... .2كثرة الذنوب والمعاصي ......................................
............-3البعد عن هللا ......................................
..........- 4الشعور بالضيق ........................................
ب_ عددي إثنين من فوائد الذكر :
..........-1السعادة والطمأنينة .........................................
.............2البركة في الرزق .....................................
السؤال الرابع  :أجيبي عن مايلي:

(كل فقرة مقالية بنصف درجة)

أ – عددي أربعا من ثمرات الصيام :
أ......-القرب من هللا ............................................
.....2البعد عن المحرمات والمعاصي .............................................
.........-3قوة البدن .........................................
.......- 4السعادة والطمأنينة ..........................................
ب_ من أنواع عمارة المسجد حسية ومعنوية تجدثي عن كل منها :
 _1حسية .........تكون ببنائه وتشييده ............................
 _2معنوية ......تكون بالصالة والذكر فيه ..............................
2019مبالتوفيق والسداد
تمنياتي لكن
تمت
األسئلة /9/01
اإلصدار :
رقم النموذج  KH-P028-F11 :رقم اإلصدار  1/0 :تاريخ
2019/09/01 :م

3

صفحة  3من

4

معلمة المادة  /سارة الكتاني
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