
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/5                   

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

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

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

        

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

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

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om/5
https://almanahj.com/om/5
https://almanahj.com/om/5islamic
https://almanahj.com/om/5islamic
https://almanahj.com/om/5islamic2
https://almanahj.com/om/5islamic2
https://almanahj.com/om/5islamic2
https://almanahj.com/om/grade5
https://almanahj.com/om/grade5
https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


 
 املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة جنوب الباطنة

 قسم مراقبة وتقويم التحصيل الدراسي

 اخلامس  للصف الرتبية اإلسالميةاة   مللتجريبي االمتحان ا
 م2018/2019ـ هـ ــ 1440/  1439لعام الدراسي ل

 الثاني الفصل الدراسي

 .* اإلجابة في الورقة نفسها      صفحات .     ( 4في )* األسئلة:           .تانساع* زمن اإلجابة: 
 

 ( درجة11القرآن الكريم والحديث الشريف )  السؤال األول :
 
 القرآن الكريم وحفظه: * 1
 ........ .............................................َكَّلا إِذَا بَلَغَِت التاَراقَِي...........): أكمل كتابة اآليات الكريمة من قوله تعالىـ  أ

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

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

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

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

....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 (.يُْحيَِي اْلَمْوتَىأَلَْيَس ذَِلَك بِقَاِدٍر َعلَى أَْن  ............إلى قوله تعالى.................................................................

 
 
 
 الحديث الشريف وحفظه: -ب

 .أداء االمانة" بسنده ومتنه اكتب حديث"
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................

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

.................................................................................................................................................... 
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 (2 ) 

 الخامساالمتحان التجريبي لمادة "التربية اإلسَّلمية" للصف 
 (الثانيالفصل الدراسي م  )2018/2019هـ ـــ  1440/  1439للعام الدراسي 

       درجة: 12السؤال الثاني: األسئلة الموضوعية 
      التجويد: -أ

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة: *
ْلِب َوالتاَرائِِب : "  في قوله تعالى ( الترائب  )كلمة  .1  -:عظام " تعني يَْخُرُج ِمْن بَْيِن الصُّ
جمجمة  ال –ج  الظهر –ب  الصدر –أ 

       
 قدمال  -د
 

 : ( بالرسم العثماني َهْل أتَاَك َحِديُث ُموَسىفي قوله تعالى : ) "أتاك"تكتب كلمة  .2
 د. أتاكا      أتــــــاك             –ج     كتاأت –ب  أتــــــــك –أ 

 
 ب ( أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها :

 هجرة سيدنا إبراهيم إلى مصر كانت معه زوجته.............................عند -1
 نمو اإلنسان دليل على قدرة هللا تعالى على ......................... مراحل -2
 صيفتات ب لك تكونصيعوبته عليك حيث تخللته فترة االمتحانات النهائية صييام رمايان ه ا العام ر م  تممتَ أ -3

 بصفة....................
دى ه فيه نا أية بينت اآل نا ألتوراة مع يمان بااإلسبب عدم لزوم  (التوراة فيها هدى ونور نزلناأ ناإقال تعالى ) -4

    .......................................هوونور 
 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة: ج(
 ة فاطمة الزهراء في السنة :سيدتوفيت ال -1
 للهجرة 11 -د      الخامسة من البعثة        -ج             للهجرة العاشرة  -ب               من البعثة      11 -أ
 
 :من صفات المَّلئكة -2
 تبليغ الوحي-د      يسجلون أعمال المؤمنين-ج       مطيعون هلل ال يعصونه -ب          يستغفرون للمؤمنين-أ
 
 : ) أستودعك هللا ال ي ال تايع ودائعه( عندأقول  -3
 تسليم الودائع -د             الوداع               -ج      لبس الثوب الجديد -ب                    النوم         -أ
 
 : األمثلة التالية دليَّل على طاعة الرسول عدا( 4
التصييييد  في  -د    بك األذىالكيد بمن أوقع ( ج ما يوقعك في الشييييرك  هجرب(    متخاصييييمينالبين صييييَّل  إلاأ(

 لخفاء
 
 يأتي: فيما خطأ العبارة كانت إن خط تحته ما وصحح الصحيحة العبارة أمام  (    √     )    عَّلمة ضعد( 
 
  )          (باليدمن أنواع األذى عالميا التي ثبت ضررها علميا وكترونية االل األلعاب األطفاليصنف لعب  -1

....................................... 
 ............................)      ( الجائزةمن األمور طاعة الوالدين في أمر فيه معصية هلل تعالى  تعد  -2
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 (3 ) 

 الخامساالمتحان التجريبي لمادة "التربية اإلسَّلمية" للصف 
 ( ثانيالفصل الدراسي الم )2018/2019ـــ  هـ 1440/  1439للعام الدراسي 

 
 درجة 5السؤال الثالث: األسئلة المقالية: 

 * التجويد:أ
 ". بَاِسَرة  َوُوُجوه  يَْوَمئٍِ  في قوله تعالى :" (  اِسَرة  ب )ما معنى -1

............................................................................................................................................ 
 :علل  -2

 الَ  ) كما ورد في قوله تعالىاسييتعجال الرسييول صييلى هللا عليه وسييلم تَّلوة القرآن وحفظه مع جبريل عليه السييَّلم 
ْك بِِه ِلَسانََك ِلتَْعَجَل بِهِ   .(  تَُحر ِ

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

 .من أثار الكرم على الفرد ذكر أثرا ا ب (
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
 .عن مرتكب المعاصي في حال توبته  اتصاف هللا تعالى بالعفو  والمغفرة عَّلم يدلج ( 

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

 .ين في حال عدم هجرتهم الى الحبشةما يمكن حدوثه للمسلم بي ِند ( 
............................................................................................................................................

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

 درجات 5السؤال الرابع: 
 

بإجراءات  هبسيييبب انشيييغالفاتته وهو في صيييَّللة  عن صيييَّلة الظهر التيفي حال سيييؤاله زميلك تجيب سيييأ ( بماذا 
 . ه إليهاالعودة إلى منطقته بعد رجوع

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

 م مقترحين لطالب جديد التحق بمدرستك يعينانه في اختيار الصديق الصالح له.د ِ ب( قَ 
............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
ه بها لتكون صَّلت لتزاماالبالشروط التي عليه  هرْ ك  ذَ أخاك الصغير متحمسا للصَّلة في المسجد ألول مرة.  تاكأ -ج

 صحيحة.
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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 (4 ) 
 الخامساالمتحان التجريبي لمادة "التربية اإلسَّلمية" للصف 

 ( الثانيالفصل الدراسي  م )2018/2019هـ ـــ  1440/  1439للعام الدراسي 
 .درجات 7السؤال الخامس:

 
 لى خلق ذميم نهى عنه اإلسَّلم إتشير الصورة التي أمامك أ ( 

 .هُ حْ وض ِ   -1
............................................................................................. 

 المترتبة عليه. ثارآلثرين من اأ  دْ د ِ عَ  -2
 .......................................................................................-أ

 .................................................................................ب_
 .آدابهن أدبا من ي  بَ  -3

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

 
تلويث الشيييييواطا من الظواهر السييييييئة جدا لما فيها من أثر نفسيييييي وصيييييحي على مرتاديها والحياة ظاهرة )ب ( 

 ك لك( البحرية
 في حالة رؤيتك له ه الظاهرة.دورك  ما   -1

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

............................................................................................................................ 
 .م مقترحين لتفادي ه ه المشكلة على شواطئنا الجميلةد ِ قَ  -1

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

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

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

 ج( 
 م ما تراه في الصورة المقابلة.ي ِ قَ  -1

............................................................................................................................................ 
 
 .ا عند تعاملك مع الحيوانمتقوم به عملين  بْ تُ كْ اُ  -2
 

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

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

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

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

 
 
 

 والتوفيق،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،انتهت األسئلة مع تمنياتنا لكم بالنجا  
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