
 

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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/ لمادة التربية اإلسالمية الثاني للصف الخامس نهاية الفصل الدراسي امتحان

   الدور الثاني
 م 1036/  1035 -هـ  3417/  3416للعام الدراسي 

 ] أجب عن جميع األسئلة التالية [ 
 

 أوالً : حفظ القرآن الكريم وتالوته
 

  : األولالسؤال 
 ْل تُِحبُّوَن اْلعَاِجلَةَ َكَّلا بَ  :  اكتب اآليات الكريمة التالية (أ

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................. 
  تَفاِت السااُق بِالسااِق َوالْ 

 

 :  اكمل العبارات التالية بما يناسبها. 1 (ب

   : قال تعالى   ت َوَرة   ِمن   فَرَّ  "معنى    قَس 
َوَرة    ............................................."قَس 

  الفريق الذي آثر اآلخرة وعمل لها تكون وجوههم يوم القيامة
.................................. 

َكعُوا  : ما الرسم اإلمالئي للكلمة التي تحتها خط في قوله تعالى . 2      َمعَ  َوار 
 ؟ِكِعينَ الرَّ 

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

............................................................................  
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 1يتبع /

 3416للعام الدراسي  / الدور الثانيلمادة التربية اإلسالمية الثاني للصف الخامس امتحان نهاية الفصل الدراسي تابع /
 م 1036/  1035 -هـ  3417/ 



                                                       
 لية ـقـالع المهاراتثانياً : 

 
 : السؤال الثاني

 :جابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة فيما يلياختر اإل (أ
 :ف سرائر اإلنسان وتصبح معلومة كشت   -1

                      الموت . دة .                     ب( ساعةأ( عند الوال
 ج( يوم القيامة.

 هو : الصحابي الذي عرض اإلسالم على سعد بن أبي وقاص   -2

                     علي بن أبي طالبب(                 أ( أبو بكر الصديق                

 ج(زيد بن حارثة 
 

(أمام العبارة الخطأ × وإشارة ) ( أمام العبارة الصحيحة ،  ضع عالمة ) (ب
 يلي :فيما 
( العبث اليسير بالثوب أو الساعة يعتبر من مكروهات الصالة . )           1
) 
 ( المالئكة كالبشر يطيعون هللا تعالى ويعصونه. )                (2

 
 : السؤال الثالث

 :" إذا كنتم ثالثة قال  : قال النبي  أ(عن عبدهللا بن مسعود 
..............................................................................................
................................. 

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

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

 ) اكتب الحديث الشريف إلى نهايته (. .................

 ؟ما الدليل على قوة إيمان سعد بن أبي وقاص ب (
......................................................................................................................
......................................................................................................................

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

َ َما أََمَرُهم  َويَف عَلُوَن َماج (قال تعالى :"  َمُرونَ  اَل يَع ُصوَن اَّللَّ  "يُؤ 
 . اذكر وظيفتين من وظائف المالئكة                            

           1- 

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

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



          2- 

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

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

 .د ( عرف المالئكة ؟
......................................................................................................................

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

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

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

 
 

 1يتبع / 
 

 3416للعام الدراسي  / الدور الثانيلمادة التربية اإلسالمية الثاني للصف الخامس امتحان نهاية الفصل الدراسي تابع /
 م 1036/  1035 -هـ  3417/ 

 : السؤال الرابع

فر .فكم ركعة يصلي رجل فاتته صالة الظهر في الحضر ثم ذكرها في الس (أ
؟ الصالة الفائتة

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

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

 دل على صبره وتحمله .ي اكتب موقفا من سيرة النبي  (ب

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

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

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

 : بيّن حكم الصالة في الحاالت التالية (ج
         . يغمض عينيه وقت أداء الصالة -

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

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

                           .     أخر صالة العصر بدون عذر فسافر وصالها ركعتين -
............................................................................................................

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

 . اذكر اثنين من طرق اإليذاء باللسان   (د



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

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

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

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

 القيم واالتجاهاتثالثاً: 
 : السؤال الخامس

 ( أمام السلوك السيء ×وعالمة ) ،  ( أمام السلوك الحسن √ضع عالمة )  (أ

 مما يلي  :

 (          ) يمشي مع زميله الذي يسئ معاملة والديه     .  -1
 (   )             يعامل جيرانه برفق ولين.   -2

 

؟  كيف تتصرف لو رأيت أحد زمالئك يرمي بمخلفات الطعام في الطريق (ب

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

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

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

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

 :"من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه".قال  (ج

 كيف تطبق هذا الحديث في حياتك .    

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

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

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

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

...... 
 . نتهت األسئلةا

 .مع أطيب األمنيات لكم بالتوفيق والنجاح 
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 دائرة التقويم الرتبوي

                       م  5102/6102للعام الدراسي  ثاينالدور ال –أمنوذج إجابة امتحان هناية الفصل الدراسي الثاين 
 ملادة الرتبية اإلسالمية للصف اخلامس

 درجة  04الدرجة الكلية :                                                                            ( صفحات 3اإلجابة في ) 

 الصفحة الدرجة اإلجابة المفردة السؤال

 ( 
ل  

ألو
ل ا

سؤا
ال

21 
ة (

رج
د

 

 أ(

 
ِخَرةَ  َمئٍِذ نَاِضَرةٌ  1/َوتَذَُروَن اْلآ إِلَى َربَِِّها نَاِظَرةٌ  1/ُوُجوهٌ يَوآ

َمئٍِذ بَاِسَرةٌ  1/ َكَّلا  1/تَُظنُّ أَنآ يُفآعََل بَِها فَاقَِرةٌ  1/َوُوُجوهٌ يَوآ
  1/َوَظنا أَناهُ الآِفَراُق  1/َوقِيَل َمنآ َراٍق  1/إِذَا بَلَغَِت التاَراقَِي 

لكل آية 
 درجة
 
8 

11 

 ب(
 11 2  االسد:   *        -1

  84 2 فرحة -  مشرقة –مسرورة 
 28 1 .الراكعين -2

السؤال 
 الثاني
 

ثمان   ) 
 درجات (

 أ(
 51 1   ( ج)  -1
 15 1  ( أ)  -2

 ب(
1- (  ) 1 28 
2- (×)  1 51 
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 الصفحة الدرجة اإلجابة المفردة السؤال

لث
لثا

ل ا
سؤا

ال
 

 (6 
ت (

جا
در

 

 أ(
 1/  فال يتناجى أثنان" 

 1دون صاحبهما /
 1فإن ذلك يحزنه/

ثالث 
 45  درجات

 ب(
رفض الرجوع عن االسالم عندما انكرت عليه امه اسالمه  وامتنعت عن الطعام 

 أو ظل على اسالمه ولم يطع أمه – والشراب
 تقبل اإلجابة بأسلوب الطالب ...

2 15 

 ج(

 أمناء فيما يبلغون عن هللا تعالى -
 يحبون عباد هللا المؤمنين -
 يستغفرون لهم  -
 يحيطون بهم في مجالس الذكر -

 بأسلوب الطالب ... إلى المعنى عمل تؤدى أي يكتفى بذكر

1 51 

 . عباد مكرمون خلقهم هللا من نور د(
 84 2 تقبل اإلجابة بأسلوب الطالب ...       

بع
لرا

ل ا
سؤا

ال
 

 (6 
ت (

جا
در

 

 44 1 . يصليها ركعتين أ(

 ب(
 خرج الى الطائف يطلب النصرة فرموه بالحجارة.

 أسنانه فصبر في غزوة أحد كسرت بعض
 )يكتفى بموقف واحد فقط(                                                       

1 40 

 ج(
نصف  أو يكره الفعل   صالته صحيحة -

 28 درجة

نصف  ـ أو فعله خطأ أو يصليها أربعا صالته باطلة -  
 48 درجة 

 د(

 التلفظ باأللفاظ المؤذية -
 . يغتاب الناس -
                                             تقبل اإلجابة بما يفيد المعنىيكتفى بذكر اثنين....                      يسخر منهم.       -
 

1 21 

س
خام

 ال
ؤال

لس
ا

 
 (8 

ت (
جا

در
 

 أ(
1- ) × ( 2 12 

2- ) √ ( 2 51 

 ب(

في مكانها أنصحه وأوجه الى التصرف الصحيح وهو أن يلقى المخلفات 
 المخصص لها حتى يترك المكان نظيفا وينال رضى هللا تعالى

 
 تقبل اإلجابة بأسلوب الطالب ...  

3 48 

 ج(
يجب علي أذا زارني ضيف ان أكرمه وأحسن إليه بما أستطيع من غير اسراف 

 .  وال تبذير الن ذلك من االيمان واقتداء بمنهج النبي عليه السالم
 تقبل اإلجابة بأسلوب الطالب ...  

3 54 

 

 . أنموذج اإلجابة انتهى
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