
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/5                   

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

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

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

https://almanahj.com/bh/5islamic1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة اإلمام مالك بن أنس اإلبتدائية للبنين اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 إعدادقسم
 الرتبية اإلسالمية 

 
 عزيزي الطالب : هذه املذكرة ال تغني عن الكتاب املدرس ي  ، فالكتاب هو مرجعك ألاساس ي للمراجعة .
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 القرآن الكريم وعلومه أوالا 

 أجب عن ألاسئلة التالية: ( عمران آل)من خالل دراستك لسورة 
 

 
 
 
 

 

 أمه     :جماعة                   

 بجان على شفا :                  

 : تمسكوااعتصموا                  

 : القرآن الكريمحبل هللا                  

 و على ماذا نهاهم   ؟ بما أمر هللا تعالى عباده في آلاية ألاولى2

 ونهى عن الفرقة و الاختالف .أمر هللا باالعتصام والتمسك بدين هللا :  الجواب  

 . ،اذكرهم صنفان )نوعان( الكريمة الناس الى  آلاياتصنفت 3

 الجواب: 
  بالقرآن ودين إلاسالم تمكسواناٌس  -أ

قواناٌس  -ب   القرآن ودين إلاسالمعن  تفرَّ

 ذي ال يتمسك بحبل هللا عزوجل ؟زاء الما هو ج4

 جزاؤه النار  الجواب:

 . من آلايات الكريمة ثالث فوائداستخرج 5

 التمسك بالقرآن  ودين إلاسالم يدخلك الجنة أ. الجواب: 

 أن املسلم يجب أن ال يتفرق  .ب .                       

 نعمةأن إلاسالم  .ج.                                    

 

 

 ما معنى املفردات الاتية  :    1

لََّف بَ ْيَن َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َوال تَ َفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَ قال اهلل تعالى)
َها َكَذِلَك يُ بَ يُِّن اللَُّه َلُكْم آيَاتِ قُ ُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعمَ  ِه َلَعلَُّكْم ِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنْ َقذَُكْم ِمن ْ

َهْوَن عَ 301تَ ْهَتُدوَن ) ِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُهُم ( َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة يَْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
  )301اْلُمْفِلُحوَن )
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 (( أجب عن ألاسئلة التالية؟ إلاخفاء من خالل دراستك ملوضوع ))
 ؟معنى إلاخفاء وما هي حروفه ما 6

 . هو حالة متوسطة بين إلادغام وإلاظهار :الجواب

 حرف  وهي ) ص / ذ / ث / ك / ج / ش / ق /  س / د / ط / ز / ف / ت / ض / ظ (  15 :حروفه

في املكان  الساكنة في آلايات التالية بوضع عالمة  إلاخفاءم حدد حك 7
 املناسب: 

 

 

 

 

 

 

 

 التجويد  ثانياا 

 إلاخفاءنوع  آلايات 
 في كلمتان إخفاء في كلمة إخفاء

   [ زنجبيالقال تعالى: ]  1

    [ ر منذقال تعالى: ]  2

   [ كراماً كاتبينقال تعالى: ]   3

   [ إذ ُكنتم أعداءاقال تعالى: ]   4

   [ فأنقذكمقال تعالى: ]   5

   [ وْلتَُكن منكمقال تعالى: ]   6

   [ منفكينقال تعالى: ]  7

   قال تعالى: ] خالداً فيها [ 8
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 ( اجب عن ألاسئلة التالية:  مكانة العلممن خالل دراستك للحديث الشريف )

8 
 التالية: ستعيناا بالكلمات أكمل الحديث الشريف م

 {طلب العلم ، ،  يرجع، سبيل هللا ، خرج ،أنٍس رض ي هللا عنه }

 

 

 

 .((يرجنننعحتنننى  سنننبيل هللا فهنننو فننني طلنننب العلنننم فننني خنننرج منننن: ))-قنننال : قنننال رسنننول هللا أننننٍس رضننن ي هللا عننننهعننن 
 أخرجه الترمذي 

  اكتب ثالثة من فوائد العلم . 11

 الجواب: 
 ن الخير من الشر.ُيمّيز إلانسا -أ

 والباطل. ُيفّرق بين الحق -ب

 .املخلوقات ضبع سرار  أ معرفة إلى صليتو  -ج

 ماهي الفوائد التي تجنيها من تعلمك للعلوم الدنيوية ؟ 11

 فتصنب  والسنال،، والندواء والكسناء الغنذاء أمينتن  فني سنهانف علنىد تعتمن إلاسنالمية ألامنة تجعل الجواب :

 .غيرها عن تستغني وبذلك الجانب، مرهوبة قويةا 

 الحديث الشريف . إليه يرشد ممااذكر اثنين  12

 الجواب: 
 . إليه والسعي العلم طلب إلى يدعو إلاسالم .أ

 .تعالى هللاسبيل   في مجاهدك العلم طلب في الساعي املسلم .ب

 العقيدة رابعاا 

 سئلة التالية:( اجب عن ألا  سورة الذاريات +  باملالئكةإلايمان ) ملوضوع  من خالل دراستك

 . إلايمان باملالئكة عرف   13
 :   هو التصديق بالقلب بوجود املالئكة وأنهم مخلوقين من نور ويطيعون هللا عزوجل دائماا .  الجواب

 .املالئكةمن أسماء  ثالثةاذكر   14

. 
 جبريل  -أ

   إسرافيل -ب

     ميكائيل -ج

 .باملالئكةماحكم إلايمان   15
 : واجب الجواب

 الحديث الشريف ثالثاٍ 
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 ( هو  املََلْك الذي ُيرسل ِبالَوْحي إلى ألانبياء  .    جبريل ) أ.       
 ن َيْحِملون َعْرش هللا عزوجل .( هم املالئكة الذي َحَمَلة العرش عليهم السالم)      ب.    

ُوْر ) البوق (إسرافيل )      –ج   ( ُهَو املَلْك الذي ينفخ في الصُّ
 ( ُهَو املَلْك الذي يحرس بوابة النار مالك  )      –د 

 . ( ُهما امللكان  اللذان يكتبان الحسنات والسيئاترقيب وعتيد )      –ه

 املالئكة ال يأكلون .:   الجواب

 . بُغالٍم صغير:   الجواب

 -:إستخرج معاني الكلمات  التالية  11

 
                                           .  غير معروفين :     قوٌم ُمْنكرون  -أ

                                        ذهب إلى أهله مسرعاً .  : راغ إلى أهله   -ب
 أحس منهم بالخوف  .:           أوجس  -ـج
ة              -د   . تصيح    :صرَّ
 ضربت وجهها .َصكَّْت وْجهَها :      -ـه
     ال تَلِْد .    :  عقيم :          -و  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 َحَمَلة العرش عليهم  –جبريل  –إسرافيل ات بالكلمات املناسبة: )) غاكمل الفرا 16

 (( مالك  – عليه السالمرقيب وعتيد  – السالم

 

به إليهم قال أال تأكلون[ ستخرج صفة املالئكة  التي وردتا 17  في سورة الذاريات ، في قوله تعال: ]فقرَّ
 

رْت املالئكة النبي إبراهيم عليه السالم في سورة الذاريات 18  ؟ بماذا َبشَّ
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 العبادات رابعاا 

 "أجب عن ألاسئلة التالية: التالوة سجود من درس " 

 ؟سجود التالوة  عرف 21

 أن تسجد سجدة واحدة فقط حين تقرأ أو تسمع سورة فيها آية : التالوة هوسجود * 

 -أكمل العبارات التالية بما يناسبها : 21
 

ة في حق القارئ واملستمع والسامع .   : حكم سجود التالوة  -أ                                           ُسنَّ
                                        .خارج الصالة  :  سجود التالوة في الصالة أويجوز  -ب
         .سجدة فقط : هو القرآن الكريمالتالوة في  سجداتعدد  -ج

 بيّن الحكم الشرعي ) يجوز أو ال يجوز ( فيما يلي : 22
                              

 سجود التالوة عبارة عن سجدتان .     .أ
 (ال يجوز)                                              

  فيها آية يجود التالوة  لسجود التالوة من غير أن يقرأ سورة لوحده محمدسجد  .ب
 (ال يجوز)                                              

      للتالوة حينما سمع شخصا يقرأ سورة فيها آية سجود التالوة إبراهيم سجدجـ. 
 (يجوز )                                              

 

ة في حق القارئ واملستمع والس الجواب  امع : .ُسنَّ
 
 

 ( أجيب عن آلاتي :  املؤاخاة بين املهاجرين وألانصار + كتابة الوثيقةخالل دراستك ) 
  -: ةالتالي اتأكمل الفراغ 24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      املؤخاة بين املهاجرين وألانصار و ببناء املسجدب :  من أجل نشر إلاسالم في املدينة املنورة قام الرسول  )
 . كتابة الوثيقة و 

 بين دور كل من الشخصيات التالية بوضع الرقم املناسب أمام الشخصية املناسبة .  25
 
  ألانصاري الذي أراد خدمة أحد املهاجرين ببيته وماله .(       ج)                 .أنس بن مالك  .أ

  ن وألانصار في بيته تم إلاصال، بين املهاجري (       أ)        عبدالرحمن بن عوف  .ب
 .أراد خدمة أخوه املهاجر وهو سعد بن الربيع  (  .       ب)            .   سعد بن الربيع-ج 

 أصلح بين املهاجرين وألانصار . (      د)                                        ).  النبي محمدد    

 ما هو حكم سجود التالوة   ؟  23

 السيرة خامساا   
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 .على ماذا يدل ذلك . هاجرين وألانصار أصلح الرسول )عليه الصالة والسالم( بين امل 26
 حب ألانصار للمهاجرين وخدمت ضيوفهم الجواب :

 الجواب :

 (  تقوم املؤاخاة بين املهاجرين والانصار على أساس العقيدة   √)   

 املسلمون ألاوائل طلبا للرزق . ( هاجر    × )   

 .عملت املؤاخاة على تقوية املسلمين و إرهاب أعدائهم   (    √      )
 ؟ملا حرص النبي صلى هللا عليه وسلم على كتابة الوثيقة  28

م مبادئ ضعي لكي : الجواب  . نةاملدي يسكنون  كانوا الذين اليهود مع وعالقتهم بينهم، فيما املسلمين عالقة ُتنّظِ

 ؟ تضمنت الوثيقة عدة بنود أكتب أربعة منها باختصار  21
 س.النا دون  من واحدة أمة املسلمون  -أ

 .إلاسالم لنصرة متضامنة متعاونة أمة املسلمون  -ب

 لليهود، الدينية الحرية ضمان -ج

 املنورة املدينة عن الدفاع في املسلمين مع باالشتراك اليهود يتعهد -د

أمام العبارة غير الصحيحة فيما× ( رة الصحيحة وعالمة ) ( أمام العبا√ضع عالمة )  31  

 -( الدين إلاسالمي الحنيف يكفل الحرية لكل أفراد املجتمع .    √)   

  -( نصت الوثيقة على طرد اليهود من املدينة    ×)    

 المجتمع .والتعاون بين كل أفراد ( إلاسالم يدعو الى التكافل   √)    -

 .ز للكافر الذي يعيش في دولة إسالمية أن يناصر أعدايجو (  ×)    -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .أمام العبارة غير الصحيحة فيما× ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) √ضع عالمة )  22
؟
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 ( أجيب عن اآلتي :  لحديث العلممن خالل دراستك ) 

 

 .العلم الذي ينفع إلانسان ويحقق له السعادة في الدنيا وآلاخرة كالقرآن والحديث والرياضيات الجواب :
 والعربي ، وغيره . 

 

 :من العلوم الدنيوية )الدنيا(
 .علم الصيام .                       *  علم  القرآن.                     *  علم الفلك*                               

 :عكس العلم  
 .ألامانة .                * الصدق *        .   الجهل *                           

 
 في حياتِك: العلم تحقق  من فوائد 

 ذكر صحي . .      * كل ماتتحسن لغتك.     *  تتحسن قراءتك* 

 

 أنه يبعدك عن الجهل -أ

 .أن هللا يحبك إذا تعلمت شيئا جيدا -ب

  ستتعرف الحسابإذا تعلمت الرياضيات فإنك  -ج

 إذا تعلمت العربي فإن لغتك ستكون جيدة -د

 أن الطالب إذا قرأ كثيراا فإن لغته تتحسن . -أ:     الجواب

 أن الطالب إذا كتب كثيراا فإن كتابته تكون ممتازة . -ب            

 

 

 تمنياتي للجميع بالنجا، والتوفيقمع 

 مكانة العلم خامساً   

 ؟ بالعلم ما املراد 31

 اختار اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 32

 :اذكر خمسة منها فوائد كثيرة،  للعلم 33

 .سواء في المدرسة أو في المنزل في حياة الطالب  العلم ن مجالين لتحقق بي   34


