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: ................................االسم   

 

:.................................الصف   

ملف أعمال التلميذة 
ملادة التربية إلاسالمية 

 خامسال للصف
الابتدائي للفصل 

ألاول للعام يالدراس   

:إعداد معلمة املادة   

نورة دمحم ناصر / أ  



 :رؤية المدرسة 
 لنرتقي ونتميز.. نتعلم 

Learning to Improve and Reach Excellence 

 : رسالة المدرسة
 تنشئة جيل بقيمة اإلسالمية، معتز بوطنيته، 

 مميز في تعليمه ، مشارك لمجتمعه بفعالية
 

  :القيم 
 المواطنة

 تحمل المسؤولية
  تقدير الذات



المحافظة على الترتيب  تاريخ المتابعة
 ونظافة الكراسة

األنتظام بحل 
 األنشطة

 الدروس 
 قبل المنتصف

 النون الساكنة والتنوين
 اإلظهار

 صالة الجمعة

 سورة الجمعة

 سيدنا إبراهيم عليه السالم

 صلة الرحم

 حديث صلة الرحم

(ما قبل المنتصف )   

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

تاريخ 
 المتابعة

المحافظة على الترتيب 
 ونظافة الكراسة

األنتظام بحل 
 األنشطة

 الدروس 
 بعد المنتصف
 اإلدغام

 صالة العيدين

 سورة الحجرات

 الهجرة إلى المدينة
 حب الوطن

 اإليمان بالكتب السماوية
 سورة البقرة 

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

(ما بعد المنتصف )   



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

...........  
 اسمي 

 صفي   

  

  

تاريخ  
 ميالدي

  

  

لوني  
 المفضل

  

  

 وجبتي 
 المفضلة

  

  
 هواياتي 

  

  

لعبتي  
 المفضلة

  

  

 هدفي في 

 المستقبل 

 من أنا ؟



:الاتفاقية بين املعلمة والطالبة   

 : توقيع الطالبة
....................................... 

 : توقيع المعلمة
......................................... 



 %(30)أعمال الفصل الدراسي 
المنتصف 

(20) 
 النهائي

(50) 

 السلوك

 الصفي

 

 التالوة
المشرو
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 االختبارات

 التقويمية

ملف 
أعما
ل 
التلم
 يذة

20% 50 

5 5 5 10 5 

 1االختبار
(10) 

 2االختبار
(10) 

 3االختبار 

(10) 
 التاريخ

 درجة التلميذة
توقيع ولي 
 األمر

 متطلبات مادة التربية إلاسالمية للفصل الدراس ي ألاول 

 جدول مواعيد و نتائج الاختبارات التقويمية 



 
والتجويد التالوة  : 

والتنوين الساكنة النون  أحكام. 
إلاظهار. 

عليه إبراهيم سيدنا: العقيدة 
 . السالم

العبادات:   
الجمعة صالة  . 

تفسير)" 11-9" الجمعة سورة  
 (.وحفظ

والتهذيب ألاخالق  : 
الرحم صلة. 

الرحم صلة ثمرات حديث  
 (.وحفظ دراسة)

 دروس ما قبل املنتصف 



   2019:     /       / التاريخ  أحكام التجويد  :المجال أحكام النون الساكنة والتنوين: عنوان الدرس

1س  

2س  

3س  

 تنوين بالكرس تنوين بالضم  تنوين بالفتح  نون ساكنة   اآلية          

             ِمَن اْلِجن ِ  ر  ــاْستََمَع نَفَ 

       ْن يَْستَِمعِ اآْلَنَ ـفَمَ 

        يَعُوذُوَن بِِرَجال  

ِ َشَطًطا         يَقُوُل َسِفيُهنَا َعلَى َّللاه

ي ز ز  مي     والتنوين الساكنة النون بي 
 النون عىل دائرة بوضع التالية األمثلة فز

   ( ) عالمة بوضع نـوعه حددي ثم التنوين و  الساكنة
   :المناسب المكان فز

 :  اكمىل  الفراغ بمـا يتناسب من كلمـات

أصلية من ُبنية الكلمـة ويظهر .............................ه  نـون ساكنة / النون الساكنة ، 
   

  .........................السكون عليها فز
 .الكلمة أو آخرهـا.......................... و قد تكـون فز

 ه  نـون ســاكنة زائـــــــــدة وتـــــــلحــــق آخر االســــم / التــنـــويــــن ................ 
   

 .و وقفـا  ..................... وتفارقه فز
 خـالية من الحـركة   -وسط  –لفظا   –خطا   -اللفظ والشكـل   

 :للنون السـاكنة والتنوين أربعـة أحكـام اذكريــهـا

 أحكام النون الساكنة والتنوين

 ب

استخرج   كلمات اخرى من القرآن الكريم تحتوي عىل نون سـاكنة خـالية من 
.الحـركـة وتنوين بالضـم والفتح والكسـر  

ة   ز ي المتمي   طالبت 

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

3-                  ...............................4- ................................ 



   2019:     /       / التاريخ  أحكام التجويد  :المجال اإلظهـار: عنوان الدرس

1س  

2س  

3س  

 الحرف حكم اإلظهار  اآلية 
 السبب النوع 

ز  كلمة  تنوين نون ساكنة كلمتي 

ُ َشِهيٌد َعلَٰى َما تَْعَملُونَ   َوَّللاه
      

 فَِمْنُهْم َظاِلٌم ِلنَْفِسهِ 
      

 أَْجِرَي إَِّله َعلَى َّللاهِ  إِنْ 
      

 فََصِلِّ ِلَربَِِّك َواْنَحرْ 
      

   التجويدي الحكم عينز  
 وسببه ونوعه حرفه بيان مع التالية القرآنية اآليات فز

   ( ) عالمة بوضع يىل   فيما 
     : المناسب المكان فز

  تعـريف اإلظهـار
 : رتن   الكلمات التـالية لتكونز

هو / اإلظهار......................................................... 

، عندما يقع بعدهـا .....................................................

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

 /النطق بالنون الساكنة والتنوين / نطقًا ظاهرًا 
 أحد حروف اإلظهار / الستـة 

:عللي  .ُيسىم اإلظهـار إظهـارا  حلقيا    

  العبـارة التـالية
:اكمـىل  أول حرف من كل كلمـة فز  

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

ي ....
ـاسـر....ـــــــيـُر ....ـــازُه ....ــــلُمًا ....ـــــاك ....خز  

 جميع الحروف حلقية/ مالحظة



   2019:     /       / التاريخ  عـبـادات  :المجال صالة الجمعة: عنوان الدرس

1س  

2س  

3س  
   .الجمعة صالة آداب عىل لتحصىل   التالية اللعبة اكمىل  

ز  وط اختاري ( واجبة ) صالة الجمعة فرض عي  عىل من اجتمعت فيه عدة شر
ط الصحيح    :الرسر

ابحن   عن أحاديث أو آيات عن فضل 
 وعاقبة تركها صالة الجمعة

  بطـاقة من تصميمك
.واكتبيها فز  

ة   ز ي المتمي   طالبت 

 المسلم    -الكافر     

 الطفل    -البـالغ       

 المجنون  -العـاقل       

 الصحـة   -المرض     

 العبودية   -الحرية    

 السفـر    -اإلقـامة     

 بينهما جلسة خفيفة) .................... (  تسبقهما ) ................... ( صالة الجمعة. 

 الركعة األوىل........................( الجمعة أو )يستحب قراءة سورة  
 .  فز

 
 الركعة الثانية.....................( المنافقون أو )يستحب قراءة سورة  

 .فز

 :اكملي الفراغ بالكلمة المنـاسبة فيما يلي 

QR  

 فيديوو

 ا
 ل

 ي

 ل ن ت

 ا ل ك ر

 ا ال ا
 ل

 س

 و

1 

2 

3 

5 

4 

1- ...........................  

2- ...........................  

3- ...........................  

4-............................  

5-............................  



   2019:     /       / التاريخ    القرآن الكريم  :المجال سـورة الجـمعة: عنوان الدرس

1س  

2س  

3س    :يىل   فيما  التالية العبارات عىل تدل الن    اآليات استنتج    

 :  اختـاري المعنز المنـاسـب فيما يىل  

ِرغ منها  –اتركو –تفرقوا  –انرصفوا وخرجوا  –اطلبوا –امضوا واذهبوا 
ُ
 ُاديت وف

استخرج   كلمات اخرى من القرآن الكريم تحتوي عىل نون سـاكنة خـالية من 
.الحـركـة وتنوين بالضـم والفتح والكسـر  

ة   ز ي المتمي   طالبت 

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

3-                  ...............................4- ................................ 

 معناها الكلمة معنـاها الكلمة
 انتشروا    اسعوا

 ابتغوا    ذروا 
 انفضوا    قُضيت 

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

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

ي عل األسئلة التـالية فيمـا يـلي   :اجيت 

 (.11 -9)ما سبب نزول آيات سورة الجمعة من 

ز أن  يأمر هللا تعاىل عباده المؤمني 
يبادروا إىل تلبية نداء صالة الجمعة 

 ، وترك البيع

ُيرخص هللا سبحانه وتعاىل لعباده 
ز بعد الفراغ من عبادتهم  المؤمني 

 أن ين



   2019:     /       / التاريخ  العقيدة  :المجال إبراهيم عليه السالم سيدنا: عنوان الدرس

 

..................ولد سيدنا إبراهيم عليه السالم في  -  

  
..................كان قوم أبراهيم عليه السالم يعبدون  -  

  
.....................هاجر إبراهيم عليه السالم من بلده ، وترك قومه لـ  -  

 . حطم إبراهيم عليه السالم األصنام وعلق الفأس فوق كتف أصغر األصنام  -
 ......................................................................................................... 

. حكم القوم على سيدنا إبراهيم عليه السالم برميه في البحر  -  

........................................................................................................ 
.    تأثر إبراهيم عليه السالم بالنار  -  

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

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

 

3-...................................................................  

   

1س  

2س  

3س  : السالم عليه إبراهيم سيدنا قصة من المستفادة الدروس من ثالثة يأكتب 

  
لخص  قصة سيدنا إبراهيم واكتبيها فز

.بطـاقة من تصميمك  

ة   ز ي المتمي   طالبت 
1- ...............................................  

2- ...............................................  

3- ...............................................  

4-...............................................  

5-...............................................  

 :اكملي الفراغ بالكلمة المنـاسبة فيما يلي 

   : التالية العبارات صحج  



   2019:     /       / التاريخ  و التهذيب األخالق :المجال الرحم صلة: عنوان الدرس

1س  

2س  

3س  
 ؟ الرحم صلة في الناس مراتب ماهي 

 :  ما المقصود بالرحم

والذي .............و..........كاألب واألم .................رحم األنسان هم  -
 .................. .   تتكون منهم العائلة 

ة   اذكري اثنان منها . تتحقق صلة الرحم بمظاهر كثي 
:مظاهر صلة الرحم  

  :بينز  حكم صلة الرحم مستدله بنص من السنة النبوية
ة   ز ي المتمي   طالبت 

 

•                  . ................................................................................ 



   2019:     /       / التاريخ   شريف حديث :المجال ثمرات صلة الرحم حديث: عنوان الدرس

 
 

 ..........................................................................من أحب أن " 
 متفق عليه.................... " ....................................................

 

: .......................................ينسأ له : ..................................... /  يبسط له   

 

: ..............................................فليصل رحمه : ............................   /  أثره   

 ............................. .و ................................ من ثمرات صلة الرحم -
 
................أو .................... أو .................. ال يقتصر الرزق على المال بل قد يكون  -  

1س  

2س  

3س  

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا 

فائدتين اثنتين من فوائد صلة  يأذكر
  بطـاقة من تصميمكواكتبيها الرحم 

.فز  

ة   ز ي المتمي   طالبت 

  :بيني المقصود من الكلمات التالية

1- ................................................  

2- ...............................................  

 :اكملي الفراغ بالكلمة المنـاسبة فيما يلي 



   2019:     /       / التاريخ  أحكام التجويد  :المجال اإلدغام: عنوان الدرس

1س  

2س  

3س  

 بدون غنة بغنة اآلية          
     قال تعالى: }فذكر إْن نـفعت الذكرى{.

اا ووكفى بربَك هادي  }  :قال تعالى   {نصير 
 

    

   .{اضيةٍ ٍة رفهو في عيش}: قال تعالى
 

    

 :  اكمىل  الفراغ بمـا يتناسب من كلمـات

 مع أحد حروف ................. أو ................ إدخال : اإلدغام هو
 ..................................  عند النطق بها ، بحيث يصيران ...............

 .............. .واحداً 

 حرفًا واحًدا  –النون الساكنة  –مشدًدا  -اإلدغام  –التنوين 

 :   أذكري أقسام اإلدغام مع كتابة حروفها

 أقسام اإلدغام 

: حروفه. ..................1
. .../..../..../.... 

: حروفه. ..................2
. ......../....... 

............................ 
:......................نوعـه  

(3)مثال  

ي  : 2س ف  ع غلامة  صن  وض  ة  ب  ي  ر غ  ي  غ  و ب  ة  ا  ي  غ  ام ب  دغ  ن  الآ  ي  ة  ت  ي  ت  ات  الآ  ي  ة  لها( ) الآ  اسي  ة  المن  ات   -:ف ي  الخ 



 دروس ما بعد املنتصف 

 

والتجويد التالوة : 
إلادغام. 
العقيدة  : 

السماوية بالكتب إلايمان. 
تفسير" )286-285" البقرة سورة 

 (.وحفظ
العيدين صالة :العبادات  . 

  
والشخصّيات السيرة  : 

املدينة إلى الهجرة. 
(.وحفظ دراسة) الوطن حب حديث 

والتهذيب ألاخالق  : 
اللسان حفظ. 

(.وحفظ رتفس ي" )11" الحجرات سورة 



:  يعنياإليمـان بالكتب السمـاوية 
. ................................................................................................ 

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

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

الكتب السماوية 
 القرآن الكريم    السابقة

 المرتبة 

 عليهالمحافظة
الدليل من )

 (القرآن إن وجد

بـيـن الـقـرآن الـكريـم والـكـتـب قـارنـي 
 .الـسـمـاويـة الـسـابـقـة فيما يلي

 وجه
 المقـارنة

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

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

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

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

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

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

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

   2019:     /       / التاريخ  العقيدة:المجال بالكتب السماوية اإليمان: عنوان الدرس

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



 المصير -1
 يُكلف -2
 وسعها  -3
 إصراً  -4
 الطـاقة لنا به -5

 يُلزم)   ( 
 طاقتها وما تقدر عليه)   ( 
 عبئاً ثقيالً / تكليفاً شاقاً )   ( 
 القدرة لنا على القيام به)   ( 
 المرجع)   ( 

 :اآليـة التي تناسب المعنى فيما يـلي اكتبي 

أجبنا دعوتك، وأطعنا أمرك ،فنسألك يا هللا : استجـاب المؤمنون ألوامر هللا تعالى، فقالوا -1
 .المغفرة من الذنوب

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 .إن لإلنسان ما قد م من الخير فيجزى به خيراً ، وعليهـا ما قد م من شر فيجزى به شراً  -2
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 يدعـو المؤمنون ربهـم بأن ال يكلفهم بالتكاليف الشاقة التي يعجزون عنها كما ُكلف -3
 .غيرهم 

-----------------------------------------------------------------------  

 :اآليـات إلى أمور كثيرة اذكري اثنين منهـاترشد 

1- --------------------------------------------------- . 
 

2- ---------------------------------------------------------- . 

 :كل كلمـة بمـا ينـاسبهـاصـلي 

   2019:     /       / التاريخ  الكريم القران:المجال سورة البقرة خواتيم:الدرسعنوان 



ة  ؟: 1س ي  لي المدت  ة وسلم ا  رة  الرسول صلي الله غلي  ب  هج   ما سب 

لي  : 2س ما ي  ي 
ها ف  اسب  ن  ما ت  ات  ب  راغ   :ا كملي  الف 

هر • رة  ف ي  ش  ب  الهج  ة  ....................................................كان  وف   .....................................من  السي 

ي  • ق  الصخاب  ة ................................... راف  رت  ة وسلم ف ي  هج  ة الرسول صلي الله غلي  ي  الله غي   .رض 

ار اسمة • لي غ  ة وسلم ا  ا  الرسول صلي الله غلي   ............................... .لخ 

 

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

رة  :3س ج  الهج  ائ  ن  كري  ت   :ا د 

   2019:     /       / التاريخ  السيرة النبوية:المجال الهجرة إلى المدينة :الدرسعنوان 

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

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

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

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



   2019:     /       / التاريخ   شريف حديث :المجال الوطن  حب: عنوان الدرس

 
 

عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " 
..............................................................................................لمكة

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

 اذكري اثنين منها؟,يُستفاد من الحديث الشريف أمور كثيرة 
1/------------------------------------------------------------------------------ . 
 
2/--------------------------------------------------------------------------------  

1س  

2س  

3س  

 :عن األسئلة التالية  اجيبي
مكة المكرمة على غيرها من بالد الدنيا بمزايا كثيرة بيني اثنين تميزت  -

 منها؟

 ؟وطنهموالمسلمين يهاجرون ويتركون ملسو هيلع هللا ىلص األسباب التي جعلت الرسول ما -
. ..................................................................................... 
. ....................................................................................   

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

 عبـري عـن شعـورِك اتجـاه وطنك البحرين داخل العـلم 

 لمـاذا يجب علي أن أحب وطنـي البحرين؟ 



 حب الوطن

ثم اكتبي  الباركودامسحي يا صديقتي 
عباره عن حب الوطن باستخدام برنامج 

padlet 

 انتظر منِك احلى العبارات 
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 .سمعت صديقة لِك تغتاب إحدى الزميالت في الصف . أ
_______________________________________ 

 .شاهدت اعتداء أخيك على زميله وطلبِت للشهادة . ب 
_______________________________________ 

 

1س  

2س  

3س  
 : التالية بالمواقف تتصرفين كيف

 ما المقصود بحفظ اللسان 

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

 اذكري مجاالت حفظ اللسان 

 مجاالت حفظ اللسان 

2................ .  1............... .  

 احرصي على رسم ورودك بالمزهرية
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المعصية والخروج )................(   1.
 .  عن أمر هللا تعالى 

 يستهزئ وينتقص )................(   2.
 .  تعيبوا  )................(  3.

تنادوا بألقاب )..............(      4.
 . تكرهونها

 يسخر، تلمزوا، تنابزوا ، الفسوق
  

 :  العبارات التالية من ا يناسبها مختاري كلمة مما يأتي وأكتبيها أمام 1.

 :أجيب عن األسئلة التالية . 2
 :  فسري قوله تعالي. 1
يَمانِ  "  »بِئَْس ااِلْسُم اْلفُُسوُق بَْعَد اإْلِ

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

؟  هذه اآلية يصبح المجتمع إذا طبق ما جاء في كيف . 2 
........................................................................................ 

 :  يستفاد من اآلية عدة امور منها. 3
.1. .................................................................................... 
.2. ................................................................................... 



: ...............يسخر : ...............تلمزوا   

: ...............تنابزوا : ...............فسوق   
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 :ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 1س
 .حكم صالة العيدين•
سنة مؤكدة                     (  فرض                      ب•
 مكروه (  ج
 :وقت صالة العيدين •
.                                     بعد طلوع الشمس بثلث ساعة تقريبا ويمتد إلى الزوال •
 .      بعد طلوع الشمس بساعتين تقريبا ويمتد إلى الزوال  •
 .قبل طلوع الشمس بثلث ساعة تقريبا ويمتد إلى الزوال •

 :العبارة التالية في كيفية أداء صالة العيدين اكملي : 2س

بعد تكبيرة اإلحرام ....................... في الركعة األولى يُكبر اإلمام ) 
 ...........................              ثم يقرأ 

، وفي (األعلى )أو ( ق)وما تيسر من القرآن ، ويستحب سورة 
تكبيرات بعد تكبيرة القيام ، ثم يقرأ  .....................الركعة الثانية يُكبر

أو ( ................) الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن ويستحب سورة 
 ( (  الغاشية )
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 :عن أحد األسئلة التالية جيبي : 3س
 :قارني في جدول بين صالة الجمعة وصالة العيدين في الجدول التالي 

 صالة اْلِعيدْينِ  صالة اْلُجُمعَة وجه المقارنة

     اْلُخْطبَة 

األذان 
 واإلقامة  

    

     َوْقُت أَدائِها 

 :صممي بطاقة تهنئة بالعيد لوالديِك واكتبي فيها 

 (عيدكم مبارك وتقبل هللا منا ومنكم صالح األعمال ) 



 

 

 

 

سنـة 
 مؤكـدة

 واجب

 فرض

:صِل حكـم صـالة العيدين   


