
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/5islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                             

       

                  https://www.almanahj.com/ae/5islamic1                   

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

                  https://www.almanahj.com/ae/grade5                   

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

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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" لو األ ميوقتلا " ميلعتلل يبظوبأ سلجم

ح1 يساس اال ميلعتلل ةعافرلا ةسردم

" تاجرد 10 " : راطفن اإل ةروس سرد **
تملع * ترثعب روبقلا اذإو * ترجف راحبلا اذإو * ترثتنا بكاوكلا اذإو * ترطفنا ءامسلا اذإ )

( ترخأو تمدق ام سفن
نإو * ميعن يفل رارب األ نإ * نولعفت ام نوملعي * نيبتاك امارك * نيظفاحل مكيلع نإو ) : ىلا عت لا قو

( نيدلا موي اهنولصي * ميحج يفل راجفلا

" 5 " : ةيلا تلا ةلئس اال نع بيجا : لو األ لا ؤسلا

................................................. ـــــ ل ةمايقلا موي مهتوم دعب سانلا هللا يحي -1
؟ ةمايقلا موي نوكلا يف ثدحتس يتلا تاريغتلا نم -2

.................................: بكوكلا ب- ...............................: ءامسلا أ-
: ةمايقلا موي ءامسأ نم نينثا ددع -3

ب-...................................... ................................. -1

" 4 " : اهانعمو ةملكلا نيب لص : يناثلا لا ؤسلا
رافكلا اهنولصي
تقشنا ترطفنا
نينمؤملا راجفلا

اهنولخدي رارب اال

" 1 " ؟............................... ايندلا يف انلا معأ نوبتكيو نولجسي نيذلا مه نم –: ثلا ثلا لا ؤسلا

*************************************************
" 3 " : ةيلا تلا ةلئس اال نع بجا فيرشلا ثيدحلا خالل نم : يقيقحلا سلفملا سرد **

................................. رسخي ايندلا يف سلفملا -1
.............................. رسخي ةرخ اآل يف سلفملا امأ

.................................... لوخد ةمايقلا موي هءازج يقيقحلا سلفملا -2
؟ فيرشلا ثيدحلا يف تدرو امك ةمايقلا موي اسلفم اهبحاص لعجت يتلا لا مع األ نم -3

أ-................................................
ب-......................................................

........................................ لا مع األ لمعي نم وه قحلا ملسملا -4

" 2 " : لودجلا لمكا -5
: لوقلا ب ءاذي اإل نم لكل لا :معأ ديلا ب ءذي اإل نم لكل لا معأ

-1-1
-2-2

............. / ............ /........: خيراتلا ........./ سماخلا : فصلا .............................: مس األ

.........
20

.....
.

.....
.



: فيرشلا ثيدحلا ايناث
" لق نإو همودأ " لا ق هللا؟ ىلإ بحأ لمعلا يأ : لئس – ملسو هيلع هللا ىلص – هللا لوسر نأ – اهنع هللا يضر – ةشئاع نع

2 : ةيلا تلا ةلئس اال نع بجأ

؟ ىلا عت هللا ةبحم اهب لا نت يتلا ةحلا صلا لا مع اال نم ةث ثال ددع -1

..................................- .................................._

؟ حلا صلا لمعلا ىلع ةموادملا ىلع ةنيعملا بابس اال نم نينثا بتكا -2

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

3 : ةحيحصلا هباج اال راتخا

: تانسحلا ىلع هظفاحملا قرط نم -1

فذقلا - ةنسح لا لا مع اال لمع - لتقلا - بذكلا -

: فيرشلا ثيدحلا يف كفس ةملك ىنعم -2

تذفن يأ تهتنا - متشلا - هلتقب همد قارأ - ائيرب مهتا -

: لوقلا ب ءاذيإ ربتعت يتلا لا مع األ نم -3

بسلا - ل تق لا - هقرسلا - برضلا -

ب نكل يتاينمت عم
قيفوتلا و حاجنلا

.....
.


