
 

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 الثاني  اضغط هنا                            

        

                  https://almanahj.com/bh/5islamic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس حسين علوي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  مملكة البحرين 
  وزارة التربية والتعليم 

  االبتدائية للبنين أبوصيبعمدرسة   
  

 (حفظ)أهمية الصلوات الخمسحديث ملخص درس : 
 - :معاني الكلمات -1
 األوساخ.هدرن :  
 محو: يزيل.ي  
 ا: الذنوب و المعاصي.الخطاي 

 

  ؟ عملية الصالة)  ص(بم يشبه الرسول   -2
شبه الصالة حينما يؤديها المسـلم خمس مرات في اليوم والليلة بمن يغتسل 

في نهر جار خمس مرات يومياً فكما نزول  األوساخ بتكرار االغتسال 
  تزول الذنوب و اآلثام بتكرار الصالة .

  

  محو الصلوات الخمس الذنوب و اآلثام.األمور  التي يجب مراعاتها كي ت -3

 . أال تكون الذنوب المرتكبة من الكبائر 
 .المحافظة على الصالة في جماعة 
 .المحافظة على الصالة في أوقاتها 
 .الخشوع في الصالة    

 - المنافع والفوائد التي يجنيها المسلم من المحافظة على أداء الصلوات : -4

 الوقاية من المعاصي. -                تكفير الذنوب و الخطايا . -
 األجر و الثواب.  -  تفيض الصالة على اإلنسان راحة نفسية. -
 تقوية وإصالح لمجتمع المـسلمين. -

 

 -الصالة: في بالخشوع المقصود هو ما -5
  حضور العقل و القلب أثناء الصالة .

 

 الشريف؟ الحديث من منها يستفاد اثنين أمرين أذكر -6
 مع  ،صلوات الخمس المكتوبة في المسجدعلى المسلم أن يلتزم بال

 المحافظة على آدابها و شروطها و خشوعها.
 الصلوات الخمس تمحو الذنوب و الخطايا  

  
  
  

  الصف الخامس                                                          السيد حسين علوي إعداد: أ. 
  

  مملكة البحرين
  وزارة التربية والتعليم 

  للبنين االبتدائية أبوصيبعمدرسة   
  

 اإلقالبملخص درس : 

 : اكنة  تعريف اإلقـالب ون الس اءت الن اً إذا ج وين ميم اكنة والتن ون الس ب الن قل
  .رف الباءحوالتنوين قـبل 

 حرف واحد وهو حرف الباء : اإلقـالب حـروف.  
  

 ي ْنبفـا -ثا ْنبم -له بنْ س -هم ْنبمثل ( أ كلمة اإلقالب يأتي في جست )  وقـد يأتي ف
 ). وركن بُ أ -ذات ٌم بعـلي ـينات ٍت بآيا ـخل ن ب( م : مثل كلمتين

  

  ملخص درس : سجود السهو
في الصالة  هو سجود في آخر الصالة لجبر أي خلل -:مفهوم سجود السهو -1

 بالزيادة أو النقص أو الشك.
 

  سنة في حق اإلمام والمنفرد .حكم سجود السهو:   -2
 

  أسباب سجود السهو. -3

  ،كترك التشهد األولترك سنة من سنن الصالة  . 
  ،كالركوع.زيادة ركن فعلي ناسيًا 
  :كقراءة الفاتحة في الركوع أو التشهدنقل ركن قولي إلى غير محله. 
 كمن شك في ركوع أو سجود.ن بركن من أركان الصالة: الشك في اإلتيا 

  

 كيفية سجود السهو ومحله: -4

خفيفة كسجود الصالة، يأتي فيهما المصلي  سجود السهو سجدتان بينهما جلسة  -
 محله بعد التشهد األخير، وقبل السالم -بالتسبيح.   

 -الصالة: في بالخشوع المقصود هو ما -5
  ة .حضور العقل و القلب أثناء الصال

 

ثم يسجد  يأتي بهمن نسي ركنًا من أركان الصالة، وجب عليه أن  -  مالحظة: -6
 للسهو .

إذا نسي المسلم هل صلى ثالث ركعات أم أربع، فإنه يبني على األقل، ويأتي  -
 برابعة ثم يسجد سجدتين قبل السالم.

 بطلت صالته. متعمًدامن ترك ركنًا من أركان الصالة   -
 

  ن علوي                                                          الصف الخامسإعداد: أ.  السيد حسي
  



 

 

  مملكة البحرين 
  وزارة التربية والتعليم 

  أبوصيبع االبتدائية للبنينمدرسة   
  

  الهجرة إليها:ملخص درس : أعمال النبي في المدينة بعد 
  

عندما هاجر النبي من مكة إلى المدينة، كان سكان المدينة يتألفون من  -7
 ثالث فئات:

 الذين هاجروا مع النبي(ص) من مكة إلى المدينة.المهاجرين:   .أ
 هم أهل المدينة الذين رحبوا بالمهاجرين. األنصار:  .ب
 الذين كانوا يسكنون المدينة وما حولها. اليهود:  .ت

 

 األعمال الرئيسية التي قام بها النبي من أجل إقامة دولته: -8
 بناء المسجد النبوي.  .أ

 المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار.  .ب
 .كتابة الوثيقة  .ث

  
  ملخص درس : بناء المسجد النبوي:

 

 أين بنى الرسول(ص) المسجد النبوي. -1
 في مربد لغالمين من األنصار. -

  

 مسجد؟عالَم يدل مشاركة الرسول(ص) في بناء ال -2
 يدل على أهمية المسجد في اإلسالم.  -

  

 مما بني المسجد النبوي؟ -3
 وأرضهمن الجريد، سقفه من جذوع النخيل، و أعمدة المسجدكانت  -

 من اللّبن.  وجدرانهمفروشة بالرمل و الحصباء، 
 

 للمسجد النبوي أهمية ودور  كبير بالنسبة للمسلمين؟ -4
التشاور في ، إعداد الجيوش، ءالقضا، و التعليم، و للعبادةأصبح مكانًا  -

 أمورهم.
  

 . المربد: هو المكان الذي يجفف فيه التمر.1مالحظة:  -
  

 . الصالة في المسجد النبوي تعادل ألف صالة.2
 

  
  إعداد: أ.  السيد حسين علوي                                                         الصف الخامس

  

  مملكة البحرين
  ة التربية والتعليموزار 

  للبنين االبتدائيةأبوصيبع مدرسة   
  

 )18-17سورة التوبة(ملخص درس : 

   معاني الكلمات:  -1
 .يعتنوا بها بالعبادة أو خدمة الحجيج أو الترميم و الصيانة يعمروا مساجد هللا: -

 بطلت وذهب أجرها. حبطت أعمالهم:  -

 باقون إلى األبد.:خالدون -

 
 

 (( ما كان للمشركين أن يعمرا مساجد هللا ))؟فيمن نزل قوله تعالى  -2

 
 العباس بن عبد المطلب -
 

 

 ما المراد بعمارة  المسجد الحرام؟ ولماذا حّرمها هللا على المشركين ؟  -3
 

ذا   اإلقامة فيه للعبادة ، أو الخدمة و حّرمها عليهم ألنهم يعبدون األصنام. - و به
 جمعوا بين ضدين: عمارة بيت هللا و الكفر به

  
ا  -4 ا بينته رام كم ارة المسجد الح ا عم ذين استحقوا به عدد صفات المسلمين ال

 اآليات. 
  

  

- .  اإليمان با
 اإليمان باليوم اآلخر. -
 إقامة الصالة. -
 الزكاة. ءإيتا -
 الخشية من هللا. -
-   
  
  
  
  
  

  خامسإعداد: أ.  السيد حسين علوي                                                         الصف ال
  

  



 

 

 
 
  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

    
 

  مملكة البحرين
  وزارة التربية والتعليم 

  للبنين االبتدائية أبوصيبعمدرسة   
  

  
  

  ملخص درس : االعتراف بالجميل

  ؟ ما المقصود باالعتراف بالجميل -1
  مقابلة المعروف أو اإلحسان بعمل مماثل تقديرا وعرفانا لمن قدمه إليك.هو 

  
  ؟ النّملة والحمامة نتعلّمه من قصة ما الخلق الذي -2

 االعتراف بالجميل. -
  

 ماذا يسمى عمل الحمامة ؟ -3
 يسمى: معروف.  -

 
 ماذا يسمى عمل  النملة ؟ -4

 يسمى : االعتراف بالجميل.
 

  االعتراف بالجميل؟إلى  ) ة( اآلثار اإليجابي ما فائدة  -5
 يجعل اإلنسان متواضعا.   -
 يساعد على نشر الخير والمحبة         -
 .التضحية والتسابق في الخيراتيدفع الناس إلى  -

 
 

  -كيف يمكنك االعتراف بالجميل في كل موقف مما يلي : -6
  

 تعطلت سيارة والدك فقام أحد جيرانكم بتوصيلك إلى المدرسة .  -أ
  أشكره ، وأحترمه . -
  

 مرضت والدتك وعجزت عن القيام بواجبات البيت .  -ب
 أقوم بوجبات المنزل بدال عنها . -

 

  59حة مالحظة: انظر األمثلة صف
 

  
  إعداد: أ.  السيد حسين علوي                                                         الصف الخامس

  
  

  


