
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  http://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 http://almanahj.com/om/5                   

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

                 http://almanahj.com/om/5islamic                   

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

        

                  '.http://almanahj.com/om.'/5islamic2                   

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

                  '.http://almanahj.com/om.'/grade5                   

        للتحدث إلى بوت المناهج العمانية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة
 للصف الخامساالمتحان النهائي 

 م 2016/  2015هـ  ـــ   1436/1437للعام الدراسي 
 األولالدور  ـ الثانيالفصل الدراسي   

  ساعتان زمن اإلجابة:•                                                      التربية االسالميةالمادة: • 
 أجب عن جميع األسئلة •                                         ( صفحات  4 األسئلة في ) :تنبيه• 

 .......... / 5 الصف:    .......................................................................... االسم:

 
 ه:وتالوت الكريم حفظ القرآن أوالً:

 درجة ( 12السؤال األول: ) 
 

   المدارس" جميعل" 
  ..................................................................................ڤ           ڤ     ڤ   ڦ     چ  تعالى:من قوله  اكتب-أ

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

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

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

  چگ  ڳ  ڳ  ڳ   ................................................................................................................
 
 

        :تجويد-ب 

 أكمل ما يلي بما يناسبها من كلمات:-1

 ...........................هو   چۆئ  چ لكلمة  الرسم اإلمالئي (أ
 ............................. الرسم العثماني لكلمة ) الصالة ( هو ب(         

 ة الكريمة.اشرح اآلي چڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ   چ قال تعالى: -2
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 
 2يتبع/

         

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  



  (2 ) 
 خامسالللصف االمتحان النهائي تابع 

 م 2016/  2015هـ  ـــ   1436/1437للعام الدراسي 
  األول ـ الدور لثانيالفصل الدراسي اسالمية ــــــــــ التربية اإل :مادةامتحان 

 المهارات العقلية ثانياً:
 درجات( 8) الثاني:السؤال 

 المعطاة:اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل  -أ

 

 :زوج فاطمة الزهراء رضي هللا عنها هو -1

                     عثمان بن عفان ج(             علي بن أبي طالبب(              عمر بن الخطابأ( 
  

 يجوز للمسلم أن يقسم بـ :ال  -2        
 ج( مخلوقات هللا تعالى              أسماء هللا وصفاتهب(                وحدههللا تعالى  (أ

             

 :ماتبما يناسبها من كل اإلجابة الصحيحة أكمل -ب

 ............................ چڱ  ڱ  چ معنى )ولي( في قوله تعالى -1

 ..................، فإنه يصليهاأراد أن يصليها صورأن سافر إىل  بعدو ظهرأن يصلي ال عبداهلل تكاسل-2

 
 درجات( 6) الثالث:السؤال 

 ومتنه.بسنده "  " أدب التناجيالشريف: حديث ال اكتب-أ
"....................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................" 

 
 
 لجميع األصنام باستثناء صنم واحد. إبراهيم  تحطيمبين سبب  -ب

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

 
 
 دعاء يقال عند توديع األصدقاء. اذكره. من األدعية المأثورة عن النبي  -ج

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

...................................................................................................................................... 
 
 
 : " ..... وتقري الضيف". اشرح قول السيدة خديجة رضي هللا عنها للنبي  -د

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

 

 3 /يتبع

 



 
  (3) 

 خامسالتابع االمتحان النهائي للصف 
 م 2016/  2015هـ  ـــ   1436/1437للعام الدراسي 

 ـ الدور األول لثانيالفصل الدراسي اسالمية ــــــــــ التربية اإلامتحان مادة: 

 درجات( 6) الرابع:السؤال 
 من خالل دراستك لعدد من األخالق اإلسالمية، اكتب موقفاً من واقع حياتك يدل على الخلقين اآلتيين: -أ

 .............................................................................................................................: الصبر-1
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................األمانة:  أداء-2
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 
 واإلنجيل كما في الجدول التالي: قارن بين التوراة -ب

 اإلنجيل التوراة وجه المقارنة

 ...................................... .................................... هاسم النبي الذي أنزل علي

 ...................................... .................................... حدوث تحريف فيه
 

 في المواقف التالية: بين حكم الصالة –ج 
 في صالته بالقهقهة.يونس  ضحك (1

........................................................................................................................................... 
 رن هاتف عبدالرحمن في صالته فأغلقه بسرعة.( 2      
........................................................................................................................................... 

 من التلّوث. لصفيةعلى البيئة ا للمحافظةحلّين اقترح  –د 

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

 
 القيم واالتجاهات ثالثاً:

 درجات( 8) الخامس:السؤال 
 

ب ما تحته خط إن كانت العبارة خطأ  ضع عالمة )  -أ  :( أمام العبارة الصحيحة، وصوِّ
 

 ( ...............................  )      بالشجاعة يدل على اتصافك الشارع في عبور لألعمى ساعدتكم -1
 

 )      ( ................ صالة الفجر عن وقتها تأخيرك كلها يجنّب معرفتك بأن المالئكة يسجلون أعمالك -2
             

 
 4يتبع/



 
 (4 ) 

 خامسالتابع االمتحان النهائي للصف 
 م 2016/  2015هـ  ـــ   1436/1437للعام الدراسي 

 ـ الدور األول لثانيالفصل الدراسي اــــ التربية االسالمية ـــــ :مادةامتحان 
 

 الخامس:السؤال تابع 
 ويصلي ن من الزمالء أحدهما سيء الخلق وال يصلي واآلخر طيب الخلقلديك اثنا -ب 

 فمن سيكون صديقك؟  -1

........................................................................................................................................... 
لماذا؟  -2

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

 ا األوساخ خلف بيت جارتهما.اتفقت مريم مع صديقتها علياء بأن ترمي-ج
 ؟الصديقتانما الخلق السيء الذي قامت به  –1    

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

 قدم نصيحة لمن يفعل مثل هذا الفعل. -2    
...................................................................................................................................... 

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

 تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح األسئلة:انتهت 
 ة وأحاديث نبويةلما تحتويه من آيات قرآني إلمتحانيةايرجى عدم رمي الورقة  مالحظة:

 

 



1 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
       سلطنة عمان                           

  وزارة التربية والتعليم                      
            جنوب الباطنةحافظة ممديرية العامة للتربية والتعليم بال

 الخامسلصف لاني الثنهاية الفصل الدراسي نموذج إجابة اختبار                   ولاأللدور ا       
 م 2016/  2015هـ  ـــ   1436/1437للعام الدراسي                      الثاني الفصل الدراسي   

 التربية اإلسالمية لمادة:                                           
 السؤال األول

 الصفحة الدرجة اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــابة الجزئية

 أ

س
دار

الم
ع 
مي
ج

 

ڃ   چ    چ    (1)ڄ  ڃ    ڃ     (1)ڄ     ڄڦ    ڦچ 

ڎ  ڈ            (1)ڍ  ڍ  ڌ        ڌ   (1)چ  ڇ  ڇ  ڇ    (1)

  چ(1)ک  گ   گ    (1)ژ  ڑ  ڑ    ک  ک      (1)ڈ    

8 
 11  درجات

 ب

1 
  الفاسقين-أ
  چٺ   چ  -ب

1 
1 

27 
32 

2 
 تا للرسول محمد مع فرعون تثبي  إن في قصة موسى 

 وتحذيرا للمكذبين من قومه
 ()تقبل إجابة الطالب بما يفيد المعنى

2 62 

  12 مجموع درجات السؤال
  
 
 

 السؤال الثاني
 الصفحة الدرجة اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــابة الجزئية

 1 أ
2 

 علي بن أبي طالب  (  ب) 
      مخلوقات هللا تعالى          (ج  )

2 
2 

104 
61 

 ب
1 
2 

 صديق
 أربع ركعات

2 
2 

95 
34 

  8 مجموع درجات السؤال
 
 
 
 



2 
 

 
 السؤال الثالث

 الصفحة الدرجة اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــابة الجزئية

 أ
كنتم ثالثة إذا   : (1 ) رسولقال : قال ال  عبدهللا بن مسعودعن  

 (.1) ا فإن ذلك يحزنهدون صاحبهم( 1)فال يتناجى اثنان 
3 87 

  ب
ليطلب منهم توجيه السؤال عن سبب تحطيم األصنام لذلك الصنم الذي 

 تركه فيقيم الحجة عليهم.
 سلوب الطالب()تقبل اإلجابة بأ

1 37 

 86 1   ستودعك هللا الذي ال تضيع ودائعه "" أ  ج

 78 1   تكرم الضيف  د
  6 مجموع درجات السؤال

 
 

 السؤال الرابع
 الصفحة الدرجة اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــابة الجزئية

 أ

1 
 
2 
 

)وصبرت في كل  مرضت وتألمت / سقطت وكسرت يدي/ سبني ابن الجيران
 هذه األحوال(

 يلي كتابه فحافظت عليه حتى أرجعتهأعطاني زم
 (، وبأسلوب الطالب )تقبل اإلجابة بما يفيد المعنى

½ 
 
½ 

80 
 
45 
 

  ب

 اإلنجيل التوراة وجه المقارنة
 عيسى  موسى اسم النبي الذي أنزل عليه

 فيها تحريف فيها تحريف حدوث تحريف فيه
 ( نصف درجة½)لكل جزئية 

2 98+99 

 ج
1 

2 
 

 / غير جائزة صالته باطلة / ال تصح صالته
 ة/ مكروه ال تبطل صالته / صالته صحيحة

 (المعنى تقبل اإلجابة بما يفيد)

½ 
½ 24 

 د

 عدم رمي األوساخ في الصف - 

 وضع المخلفات في سلة المهمالت -

 تنظيف الصف -

 ال يمزق الكتب والدفاتر -
 الطالب( وبأسلوب المعنى،تقبل اإلجابة بما يفيد ن، يكتفى باثني) 

1 
1 
 91 

  6 مجموع درجات السؤال



3 
 

 
 
 

 السؤال الخامس
 الصفحة الدرجة ــــــــــابةاإلجــــــــــــــــــــــــ  الجزئية

 أ
1 
2 

   الرفق -1

2- (  )  
1 
1 

71 
66 

 ب
 

1 
2 

 طيب الخلق ويصلي 
 )تقبل اإلجابة بما يفيد المعنى(  ألنه سيترك أثرا طيبا علي  

1 
2 

53 

 ج

1 
2 
 
 

 / رمي األوساخ خلف بيت الجارة إيذاء المسلمين
معاملة  حرم اإلسالم إيذاء اآلخرين باليد بل على المسلم أن يحسن

 الناس
 )تقبل اإلجابة بما يفيد المعنى( 

1 
2 

21 

  8 مجموع درجات السؤال
 ،، وهللا ولي التوفيقانتهى نموذج اإلجابة 


