
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://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/5                   

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

https://almanahj.com/ae/5     

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

https://almanahj.com/ae/grade5                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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❖ 

 ما معىن املفردات التالية :   .1
تفجرت وعم ماؤها األرض :  وإذا البحار فجرت  تبعثرت واختل نظامها  :  وإذا الكواكب انتثرت   انشقت :  إذا السماء انفطرت
أدرك اإلنسان قيام الساعة ودنو احلساب     علمت نفس ما قدمت وأخرت : فتحت وخرج من فيها   :وإذا القبور بعثرت 

ما هي عالمات يوم القيامة كما ذكر يف اآلايت ؟  .2
 فتح القبور وخروج من فيها   • تفجر البحار وامتالء ماؤها األرض  • تبعثر الكواكب واختالل نظامها  • انشقاق السماء   •
ما معىن املفردات التالية :  .3

   جعلك معتدل القامة   :  فعدلك جعلك سوًيا مستقيماا   :  فسواك حىت أقدمت على أخطائك   :   ما غرك بربك الكرمي
   يراقبون ويكتبون أقوالكم وأعمالكم :كراًما كاتبي   عليكم رقباء من املالئكة  :وإن عليكم حلافظي    حسن املنظر متناسق األجهزة  :يف أي صورة ما شاء ركبك 

   ن أعمال اإلنسان بدقة   تدو    : يعلمون ما تفعلون 
ملاذا جعل هللا تعاىل لكل إنسان مالئكة تراقبه وتدون كل ما يصدر عنه ؟  .4
   استحضار مراقبة هللا   • قيام احلجة على اإلنسان   •
 ضل هللا على اإلنسان ؟ فما هو  .5

 خلقه يف أفضل صورة وهيئة  
 ما معىن املفردات التالية :  .6

  يوم القيامة   :  يوم الدين  الذين قصروا يف حق هللا   :  الفجارالذين يفعلون الرب    :  األبرار
 أذكر أمساء أخرى ليوم القيامة ؟  .7

 القارعة ، الطامة ، الصاخة . 
 ما مصري اإلنسان يوم القيامة ؟  .8
  الذين يفعلون الشر مصريهم النار   • الذين يفعلون اخلري مصريهم اجلنة   •
❖ 

    كل ما ينتفع به اإلنسان    :  متاع    به لبعض الذنوبا الذي ميلك حسنات ولكنها تذهب بسبب ارتك :  فلس امل ما معىن املفردات التالية :  .1
    انتهت أو نفدت  :  فنيت    أراق دمه بقتله :  سفك    اهتم بريئاا :  قذف

 األعمال اليت جتعل صاحبها مفلًسا يوم القيامة كما ورد يف احلديث ؟ ما هي   .2
 الضرب  • القتل   • أكل أموال الناس ابلباطل  • القذف  • الشتم •

 ماذا يفعل املسلم ليمحو السيئات يف املواقف اآلتية :  .3
 (  االعتذار من صديقه )   .  ضرب صديقه يف ساعة غضب •

 (  التوبة وااللتزام ابلصالة قصَّر يف أداء صالته . )  •

 (  يقوم بدفع الثمن واالعتذار أخذ بعض احللوى من حمل البقالة وخرج دون أن يدفع مثنها . )  •
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❖ 

 ما معىن املفردات التالية :   .1
   وإن كان العمل قليالا :  وإن قل العمل املستمر الغري منقطع :  أدومه 

ات املداومة على العمل الصاحل ؟ ما هي مثر  .2
 عدم انقطاع األجر حىت يف حالة املرض أو السفر   • غفران الذنوب  • هللا عند الشدائد   ينجيه  • اهلداية من هللا   •
  األجر العظيم واجلنة   •
ما هي األسباب املعينة على املداومة على العمل الصاحل ؟  .3
 يار الصحبة الصاحلة  تاخ • طلب العون من هللا   • العمل لوجه هللا ) اإلخالص ( أن تنوي  •
 تنظيم الوقت   • كثار من ذكر هللا ) الدعاء ( اإل  • قراءة سري الصحابة الصاحلني   •
❖ 

 ما هي األعمال اليت ينال هبا املسلم حمبة هللا تعاىل ؟  .1
 حب الوطن   • طاعة ويل األمر  • التقرب إىل هللا ابلفرائض والنوافل   • حمبة الرسول صلى هللا عليه وسلم   •
    التسامح مع اآلخرين   •
❖ 

 أين قرر الرسول صلى هللا عليه وسلم  اخلروج  بعد وفاة عمه أيب طالب واشتداد أذى قريش عليه ؟ .1
 الطائف  

 الرَّسوِل صلى هللا عليه وسّلم مْن دعوِة أهل الطّائِف ؟ ما هدُف  .2
 طََلباا للنْصَرة ول َنشر  اإلسالم  بنَي أهل ها. 

 ما موِقُف أهِل الطّائِف مْن دعوِة رسوِل اّللِّ صّلى اّلّلُ عليِه وسلَّم ؟  .3
 .  رفَض أهُل الط ائف  دعوَة اإلسالم 

 وُسَفهاَءُهم وعبيُدُهم  ابلرسول صلى اّلّل عليه وسّلم ؟ ماذا فعل زعماء ثقيف   .4
 قاموا بسب  ه  صلى اّلل  عليه وسل م وضرب ه  ابحلجارة . 

 ما موقُف النَّفِر الثالثِة من طلِب الرَّسوِل صلى اّلّل عليه وسلم إبخفاِء احلواِر مع سادِة ثقيٍف ؟  .5
َنهم إىل  َنُه وبَ ي ْ  قريٍش. نشروا ما داَر بَ ي ْ

 مب أخرَب جربيٌل رسوَل اّللِّ  صلى اّلّل عليه وسلم حَي رفَض أهُل الطّائِف دعوَتُه ؟  .6
 أخربَُه أبنَّ اّلل َ تعاىل أرسَل له ملَك اجل بال  ليأمره مبا شاء . 

 من ردة فعل أهل الطائف ؟  ملسو هيلع هللا ىلص ما موقف الرسول  .7
 صرب عليهم 

َلًغا َكبيـًرا ؟   ملسو هيلع هللا ىلصماذا فعل الرَّسول   .8  بعد أن َوَصـَل  ِإىل ُبْستاٍن ِلُعْتبــَة َوَشْيبــَة اْبََنْ رَبيَعـَة، َوَقْد بـَلَـَغ ِمَن احلُْزِن َمبـْ
 َأَخ َذ َيْشَتكي إ ىل َرب   ه . 

 :  إىل مكة بعد العودة من الطائف   ملسو هيلع هللا ىلصدخل الرَّسول حبماية من  .9
 مطعم بن عدي 
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❖ 

 ما معىن املفردات التالية :   .9
اجلبال تتحرك من أماكنها يف اهلواء :وإذا اجلبال سريتالنجوم يذهب ضوؤها وتتساقط   :وإذا النجوم انكدرت الشمس ميحى ضوؤها  :إذا الشمس كورت

البحار تتأجج انراا :وإذا البحار سجرت خترج الوحوش من أوكارها يف ذهول وفزع     وإذا الوحوش حشرت:النوق احلوامل ترتك مهملة   وإذا العشار عطلت:
 النفوس تقرتن أبشباهها ، الفاجر مع الفاجر ، والصاحل مع الصاحل  :وإذا النفوس زوجت

ما هي عالمات يوم القيامة كما ذكر يف اآلايت ؟  .10
 النوق احلوامل ترتك مهملة   • اجلبال تتحرك من مكاهنا إىل اهلواء  • يذهب ضوء النجوم وتتساقط  •   ضوء الشمس ميحى   •
 جتتمع النفوس أبشباهها الفاجر مع الفاجر ، والصاحل مع الصاحل  • البحار تتأجج انراا  • خترج الوحوش من أوكارها يف ذهول وفزع      •

ما معىن املفردات التالية :  .11
 تسترت وقت غروهبا   :  اجلوار الكنس  النجوم املضيئة ختتفي يف النهار وتظهر ابلليل   :  ابخلنس فال أقسم  

 الصبح إذا أضاء واتسع ضياؤه فصار واضحاا   :والصبح إذا تنفس الليل إذا أقبل بظالمه حىت يغطي الكون    :  والليل إذا عسعس 
اجلدول : من آايت سورة التكوير دلل على صدق ما يلي كما يف   .12

 حممد صلى هللا عليه وسلم  جربيل عليه السالم  القرآن الكرمي 
 ) وما صاحبكم مبجنون (  ) ذي قوة عند ذي العرش مكني (  ) إنه لقول رسوٍل كرمي ( 

 ) وما هو على الغيب بضنني (  ) مطاٍع مث أمني (  ) وما هو بقول شيطان رجيم ( 
 ما هو واجيب اجتاه القرآن الكرمي ؟ .13
  تعلمه وتعليمه   • تالوته والعمل به   •   اإلميان به  •

 علل إخفاء هللا تعاىل ملوعد الساعة عن الناس ؟  .14
 .   كي جيتهد املسلمون يف عبادهتم وطاعتهم هلل

❖ 

 ما هو ميزان التفاضل بي الناس عند هللا تعاىل ؟  .4
 التقوى والعمل الصاحل .  

 خيدمَن ؟ ما هي واجبايت اجتاه من  .5
 مساعدته   • اللني يف خماطبته   • مراعاة إمكانيته اجلسدية   • اإلطعام واإلكساء .  •

 ما هي النتائج السلبية لسوء معاملة اخلدم ؟  .6

 السرقة والفرار من املنزل   • عدم إخالص العمل يف أداء شغله  • سوء معاملة األطفال  •
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❖ 

ما معىن قوله تعاىل ) ال ريب ( ؟  .4
 ال شك .  
ما املقصود بقوله تعاىل ) ليجمعنكم ( ؟  .5

 حيشر هللا الناس مجيعاا للحساب . 
 عالم يدل وجود اليوم اآلخر ؟  .6

 على عدل هللا . 
 ماذا يرتتب على إميان املسلم ابليوم اآلخر ؟  .7

 املعاصي . فعل الطاعات ، ترك 
 ما حيدث إذا اتب العاصي يف الدنيا ؟  .8

 ميسح هللا له ذنوبه إن صدق يف توبته . 
 ما الفرق بي نعيم الدنيا ونعيم اآلخرة ؟  .9
 . خالد ال ينقطع كامل ليس فيه ما يتعب :نعيم اآلخرة   • .   وفيه مشقة ينقطع ابملوت ويزول   :نعيم الدنيا •

 خمتلًفا عن نعيم الدنيا ؟ ملاذا جعل هللا نعيم اآلخرة   .10
 كي يرغب املؤمن ابلطاعة وال ميل  

 ماذا حيدث بعد النفخة األوىل وبعد النفخة الثانية ؟  .11
   تبعث اخلالئق   النفخة الثانية :  • متوت اخلالئق    النفخة األوىل :  •

 ما هو مصري املؤمن والكافر يوم القيامة بعد احلساب ؟  .12
      النار :  الكافر •    اجلنة  :  املؤمن •

 ملاذا يعدل هللا بي اخلالئق يوم القيامة ؟  .13
 يقبل على التوبة   • يظلم اإلنساُن اآلخر   الكي  • السيئات   ليتجنب  • كي يقبل الناس على الطاعات  •
❖ 

 كيف تؤدى صالة اجلماعة ؟  .2
يصطُف املصلوَن بنظاٍم ويتقدمهْم إمام     

 أين يقف اإلمام إذا كان شخصي ؟  .3
 يقُف جبانبه  على جهة  اليمني  

 أكمل اجلدول التايل:   .4
 من فضائلها   من فوائدها  من شروط صالة اجلماعة 

 درجة   27أفضل ب   ▪ تعلم النظام   ▪ اثنني فأكثر   ▪
 خطوة متسح خطيئة وخطوة ترفع درجة    ▪ تقوي احملبة   ▪ ال يتقدم املأموم اإلمام   ▪
 مجاعة فكيف يكون وقوف األسرة يف أثناء الصالة ؟ إذا كنا نصلي يف رحلة وأردان أن نصلي  .5
    األم والبنات الصف األول :  ▪   األب واألوالد الصف األول :  ▪   اإلمام الصف األول :  ▪
 من هو املسبوق يف الصالة ؟   .6

 هو من فاتته الركعة األوىل فأكثر مع اإلمام . 
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❖  
 يتقدم املصلي ويقتدون به يف صالهتم ؟ ماذ نطلق على من   .7

 اإلمام  
 ماذ نطلق على مجاعة املصلي يف صفوف منتظمة خلف إمام واحد ؟  .8

 املأمومني  
   كيف يتم املسبوق صالته يف احلاالت التالية :  .9
ك اإلمام يف التشهد األول لصالة الظهر . ر أد   يصلي ركعتني بعد سالم اإلمام   

  يصلي ركعة واحدة بعد سالم اإلمام أدرك اإلمام وهو يقوم للركعة الثانية من صالة الفجر . 

  يتم الصالة كاملةا بعد سالم اإلمام   أدرك اإلمام وقد رفع رأسه من الركوع يف الركعة األخرية . 

 أكمل اجلدول التايل عن حاالت املأموم فيما يلي :   .10
 ماذا يرتتب عليه  التعريف  حاالت املأموم 

 يفوته فضل اجلماعة ويتم الصالة كاملةا بعد سالم اإلمام    هو الذي جيد اإلمام قد رفع رأسه من الركوع األخري   مأموم فذ  
 يقوم بعد سالم اإلمام ليصلي ما فاته   هو الذي جيد اإلمام رفع رأسه من ركعة من ركعات الصالة غري األخرية  مأموم مسبوق  

 حتسب له الركعة ومل يفته شيء   هو الذي يدرك اإلمام قبل الرفع من الركوع األول   مأموم غري مسبوق 

❖ 

 ما املقصود ابإلسراء ؟  .10
 ليالا من املسجد احلرام يف مكة املكرمة إىل املسجد األقصى يف بيت املقدس .  حادثة انتقال الرسول 

 ما املقصود ابملعراج ؟  .11
 من بيت املقدس إىل السماوات السبع وبلوغه سدرة املنتهى .   حادثة صعود الرسول  

 عدد ثالثة أحداث سبقت حادثة اإلسراء واملعراج ؟  .12
 حادثة الطائف   • وفاة أبو طالب عم الرسول   •   وفاة السيدة خدجية زوج الرسول   •

 ما هي مالمح اإلعجاز يف رحلة اإلسراء واملعراج ؟  .13
   الصعود إىل السماوات السبع   • سرعة الرباق الفائقة  •

 عالم يد أن هللا فرض الصالة يف السماوات العلى ؟  .14
 على أمهية الصالة يف اإلسالم . 

 التقى الرسول صلى هللا عليه وسلم يف املسجد األقصى ؟ مبن  .15
 التقى جبميع الرسل واألنبياء وصلى هبم . 

 ما هو سبب تسمية أبو بكر بـ ) الصديق ( رضي هللا عنه ؟  .16

 تصديقه للنيب  فيما قال ليلة اإلسراء واملعراج دون تردد أو نقاش ألنه واثق من صدق النيب  
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