
 

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 األول  اضغط هنا                             

       

                  '.http://almanahj.com/om.'/5islamic1                   

* 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 ولألالفصل الدراسي ا  

  ساعتان ن اإلجابة:زم•                                                      سالميةالتربية اإلالمادة: • 
 أجب عن جميع األسئلة •                                         ( صفحات  4 األسئلة في ) :تنبيه• 

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

 
 وتالوته: الكريم حفظ القرآن أوالً:

 درجة ( 12السؤال األول: ) 
 

 فقط والحفظ( التالوة )حصة مشروع تطبق التي للمدارس
  .................................................................................ک  گ   گ  چ  تعالى:من قوله  اكتب-أ

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

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

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

 .چۓ  ۓ   ڭ     .............................................................................................
 

   والحفظ( التالوة )حصة مشروع تطبق ال التي للمدارس
  ....................................................................................ائ  ائ  ەئ  چ  تعالى:من قوله  اكتب-أ

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

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

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

 .چٹ      ٹ  ڤ   ڤ  .............................................................................................
        :تجويد -ب 

 المعطاة:اإلجابة الصحيحة من بين البدائل  اختر -1
  :من حرف كل إخراج ضرورة لىإ معلمه فوجهه الكريم القران من آيات إبراهيم تال أ(

 الحلق -4                  الشفتين -3               الصحيح مخرجه -2              اللسان -1
 

 2ع/يتب

         



  (2 ) 
 خامسالللصف االمتحان النهائي تابع 

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

 :األولالسؤال تابع 
 : چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ   چالكريمة اآلية  مناستخالصها من آداب التالوة التي يمكن ب( 

 خالصاإل -4                فهم المعنى -3                القبلة استقبال -2                 الطهارة  -1

 .اشرح اآلية الكريمة چھ  ھ      ھ  ھ       چ تعالى: قال -2
........................................................................................................................................... 

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

 المهارات العقلية ثانياً:
 درجات( 8) الثاني:السؤال 

 خطأ:وصوب ما تحته خط إن كانت العبارة  ،الصحيحة( أمام العبارة  عالمة )  ضع -أ
 ..................... (      ) هو الماء الذي خالطته النجاسة الماء الطاهر -1

 ..................... (       ) ركعتينتؤدى صالة الوتر في السفر  -2

 اإلجابة الصحيحة: أكمل -ب
 سنوات. مدة ........................استمرت الدعوة إلى اإلسالم سراً  -1

 ............................................مباشرة قبل قراءة الفاتحة عندما تصلي فإنك تقول -2

 
 درجات( 6) الثالث:السؤال 

: "  قال : قال النبي  الصالة" عن أنس بن مالك النهي عن رفع البصر في الشريف: "حديث ال اكمل -أ
.................................................................................................................................... 

 ..............................................................................................فاشتد قوله في ذلك حتى قال :
.........................................................................." 

 
 .حددها ،بينت اآلية الكريمة مهمة من مهمات الرسل چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :تعالى قال-ب

.......................................................................................................................................... 
 
 
 ثنين من أركان الصالة.ا عدد-ج

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

 
 ؟الدعوة اإلسالمية بالسر، فما الحكمة من ذلك ابتدأت-د

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

 3 /يتبع

 
 



  (3) 
 خامسالتابع االمتحان النهائي للصف 

 م 2016/  2015هـ  ـــ   1436/1437للعام الدراسي 
 ـ الدور األول ألولالفصل الدراسي اسالمية ــــــــــ التربية اإلامتحان مادة: 

 درجات( 6) الرابع:السؤال 
 اآلتيتين:الحكم الشرعي في الحالتين  ما -أ

 اإلحرام.صالة العصر ولم يكبر تكبيرة إبراهيم صلى ( 1
........................................................................................................................................... 

 الحرام.اتجه حمد في صالته نحو البيت ( 2
........................................................................................................................................... 

 الماء الطهور والماء الطاهر فيما يأتي:بين  ميز-ب
 ءنوع الما مثلةألا

  مسكماء اختلط به 
  اء المحيطم

 
 ؟اغتاب سعيد أحد الناس وهو صائم فما حكم صيامه –ج 

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

........................................................................................................................................... 
 يتميز بها الرسل الكرام:ة التي الصف تين الكريمتينتج من اآليستنا –د 

 .چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  چ : قال تعالى -1
................................................................................................................................... 

 .چ  ۈئۇئ   ۆئ  ۆئائ  ائ              ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     چ قال تعالى:  -2

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

 القيم واالتجاهات ثالثاً:
 درجات( 8) الخامس:السؤال 

 
 :اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة -أ

 
 -فإنك:  الماء؛يلك يسرف في استخدام إذا رأيت زم -1

 وال تهتم به       تتركه -ب              وتعينه                           تساعده -أ
 تتعارك معه –د                 وتذكره بأهمية الماء         تنصحه -ج  
 

 - بسوء؛ فإنك:سالم إذا جلست مع شخص يتكلم عن اإل -2
 عن اإلسالم        تدافع -ب                                  تهتم به               ال -أ

 تسكت وال تتكلم –د                                              توافقه الرأي -ج
 

    
 

 4يتبع/

 



 (4 ) 
 خامسالتابع االمتحان النهائي للصف 

 م 2016/  2015هـ  ـــ   1436/1437للعام الدراسي 
 ـ الدور األول ألولالفصل الدراسي اــــ سالمية ـــــلتربية اإلا :مادةامتحان 

 

 الخامس:السؤال تابع 

 معه.وطلب منك أن تشهد  آخر،صل واتهم بفعلته تلك طالبا فنافذة ال طالبا قام بتحطيمرأيت  إذا -ب 

 الشهادة؟تسمى هذه  ماذا -1
................................................................................................................................ 

     ................................................................................................................................ 
 
       تتصرف؟ كيف -2

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

 

 :چجخ  حخ  مخ       محمج   جحچ  تعالى:هللا  قال -ج
 تعالى؟ما جزاء من يطيع هللا  –1    

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

 هذه اآلية الكريمة؟ تبعثه فيكالشعور الذي  ما -2
...................................................................................................................................... 

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

 تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح األسئلة:انتهت 
 ويةة وأحاديث نبلما تحتويه من آيات قرآني إلمتحانيةايرجى عدم رمي الورقة  مالحظة:
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 " رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري "                       سلطنة عمان                           

  وزارة الرتبية والتعليم                      
            جنوب الباطنةحافظة ديرية العامة للرتبية والتعليم مامل

 اخلامسلصف ل نهاية الفصل الدراسي األولمنوذج إجابة اختبار                   ولاأللدور ا       
 م 2016/  2015هـ  ـــ   1436/1437للعام الدراسي                       ولاأل الفصل الدراسي   

 الرتبية اإلسالمية ملادة:                                           
 السؤال األول

 الصفحة الدرجة ـــــــــــــــــــــــــــابةاإلجـــــــ اجلزئية

 أ

ق 
طب
ي ت

الت
س 

دار
للم

وع
شر

الم
 

  (1)ڱ  ں    (1)ڱ  ڱ  (1)ڳ  ڳ     (1)گ  گ   چ
ھ  ھ    (1)ہ  ہ  ھ    (1)ۀ   ۀ  ہ    (1)ڻ  ڻ     ڻ  

  چ(1)ے   
8 

  درجات

13 
 
 
 
 
13 + 

14 

ق 
طب
ال ت

ي 
الت
س 

دار
للم

وع
شر

الم
 

ېئ  ېئ  ېئ       (1)ۆئ  ۈئ      ۆئ    (1)وئ  وئ  ۇئ   چ 
 (1)ڀ  ڀ   ٺ      (1)پ  پ  پ  ڀ   (1)ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   (1)

  چ   (1)ٿ   ٿ  ٹ (1)ٺ  ٺ  ٿ  

 ب
1 

 الصحيح مخرجه( 2)-أ
 فهم المعنى (3)-ب

1 
1 

28 
22 

 .عد هللا لهم نعيم الجنةألبرار هم الذين آمنو بربهم وقد أا 2
 (د المعنى)تقبل إجابة الطالب بما يفي

2 51 

  12 مجموع درجات السؤال
 

 السؤال الثاني
 الصفحة الدرجة اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــابة اجلزئية

 1 أ
2 

 الماء النجس
 ركعة واحدة

2 
2 

41 
54 

 1 ب
2 

 ثالث سنوات
 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

2 
2 

63 
100 

  8 جمموع درجات السؤال

 



2 
 

 السؤال الثالث
 الصفحة الدرجة اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــابة اجلزئية

( 1( إلى السماء في صالتهم )1" ما بال أقوام يرفعون أبصارهم)  أ
 ( "1لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم)

3 57 

 .الرسالةتبليغ   ب
 سلوب الطالب()تقبل اإلجابة بأ

1 83 

  ج

 الفاتحة. قراءة-2                   االحرام. تكبيرة-1
 مرتين في كل ركعة السجود-4             منه.والرفع  الركوع-3
 في الجلوس االخير التشهد قراءة-6                   خيراأل الجلوس-5

 (ركانألامن  اثنين)يكتفى بذكر 

½+½ 

94 

  د

 جنبت المسلمين أذى المشركين -1

 تربية الصحابة تربية إيمانية -2

 
 (فقط حكمة واحدة)يكتفى بذكر 

 
 
1 
 

64 

  6 جمموع درجات السؤال
 

 السؤال الرابع
 الصفحة الدرجة اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــابة اجلزئية

 صحيحة. غير الصالة جائزة / غير-1  أ
 صحيحة. جائزة / الصالة-2

½ 
½ 

94 
34 

  ب

 

 الماءنوع  األمثلة
 طاهر مسك ماء اختلط به

 طهور محيطماء ال

 
1 
1 

39+40 

  ج

 .باطل صومه
 تعالى هللا حرم ما بترك إال الصوم يصح ال

 سلوب الطالب(أوب المعنى،)تقبل اإلجابة بما يفيد 
1 88 

 د
 .الصدق -1 

 الصبر. -2
 الطالب( سلوبأوب المعنى،)تقبل اإلجابة بما يفيد 

1 
1 
 

47+48 

  6 جمموع درجات السؤال



3 
 

 
 السؤال الخامس

 الصفحة الدرجة ابةاإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اجلزئية

 1 أ
2 

 تنصحه وتذكره بأهمية الماء(  ج) -1
 تدافع عن اإلسالم        ( ب) -2

1 
1 

36 
81 

 ب
 

 
 

 .الزور شهادة -1
 )درجة واحدة( معه أشهد ال -2

 وسلم عليه هللا صلى النبي عنه نهى الزور قول أن له وأبين 

 وتحسين الممتلكات كضياع ضارة عواقبلى إ ديؤي ألنه
)درجة  .الناس بين العالقات ويفسد المتعمد والكذب الباطل
 واحدة(

 الطالب( سلوبأوب المعنى،)تقبل اإلجابة بما يفيد 

1 
 
2 

77+78 

  ج
 الجنة دخول -1
وترك كل ما نهى  به، وتشجعني على فعل كل ما أمر هللا تحثني -2

 فيها والخلودبالجنة   عنه للفو هللا
 )تقبل اإلجابة بما يفيد المعنى(

1 
2 

31 

  8 درجات السؤال جمموع

 
 

 ،، واهلل ولي التوفيقانتهى منوذج اإلجابة 


