
 

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 األول  اضغط هنا                             

       

                  https://almanahj.com/om/5islamic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس علي بن محمد الحسان اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 مذكرة إثرائية ملادة                                                
 الرتبية اإلسالمية                                                           

 
 
 

                                                          1029         /1010   
 الفصل الدراسي األول                                                

 ألوىلالوحدة ا                                                             
 ( أسئلة وأجوبة)                                                            

 

 
 إعداد :

 علي بن حممد احلسان
 

 للتواصل :
 

99493923 

Ali 47536@moe.om 

 
 

 
 

 
 

 وقـل رب زدني علما 

 

 امساخلالصف 
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 أوالً القرآن الكريم 
 { 21-2 (2)قدرس :  سورة   }

 
ْنُهْم َفَقالَ اْلَكافُِروَن َهَذا َشْيٌء َعِجيٌب}1ق َواْلقُْرآِن اْلَمِجيِد}}قال تعالى  ا ُتَراباً َذلَِك َرْجٌع 2{ َبلْ َعِجُبوا أَن َجاءُهْم ُمنِذٌر مِّ { أَئَِذا ِمْتَنا َوُكنَّ

ِريٍج}4َعلِْمَنا َما َتنقُُص اْْلَْرُض ِمْنُهْم َوِعنَدَنا ِكَتاٌب َحفِيٌظ} { َقدْ 3َبِعيٌد} ا َجاءُهْم َفُهْم فِي أَْمٍر مَّ ُبوا بِاْلَحقِّ لَمَّ { أََفلَْم َينُظُروا إِلَى 5{ َبلْ َكذَّ
اَها َوَما لََها ِمن فُُروٍج} نَّ َماء َفْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَناَها َوَزيَّ { َتْبِصَرًة 7ْْلَْرَض َمَدْدَناَها َوأَْلَقْيَنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنَبْتَنا فِيَها ِمن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيٍج}{ َوا6السَّ

نِيٍب} اٍت َوَحبَّ اْلَحِصيِد}8َوِذْكَرى لُِكلِّ َعْبٍد مُّ َباَركاً َفأَنَبْتَنا ِبِه َجنَّ َماِء َماًء مُّ ْلَنا ِمَن السَّ ْخلَ 9{ َوَنزَّ ِضيٌد} { َوالنَّ { ِرْزقاً 11َباِسَقاٍت لََّها َطْلٌع نَّ
ْيتاً َكَذلَِك اْلُخُروُج} سِّ َوَثُموُد}11لِّْلِعَباِد َوأَْحَيْيَنا بِِه َبْلَدًة مَّ َبْت َقْبلَُهْم َقْوُم ُنوٍح َوأَْصَحاُب الرَّ { 13{ َوَعاٌد َوفِْرَعْوُن َوإِْخَواُن لُوٍط}12{ َكذَّ

ُسلَ َفَحقَّ َوِعيِد} َوأَْصَحاُب اْْلَْيَكةِ  َب الرُّ ٍع ُكلٌّ َكذَّ ْن َخْلٍق َجِديٍد}14َوَقْوُم ُتبَّ ِل َبلْ ُهْم فِي لَْبٍس مِّ  {15{ أََفَعيِيَنا بِاْلَخْلِق اْْلَوَّ
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 (19) . البعث يوم القيامة  ينكرونالكافرون (   ✔)     -1

 ال نراها ( 19) باعيننا . نراها السماء فوقنا بنيت باعمدة (   ✘)     -2

 

   : صل خبط بني الكلمة يف العمود األول ومايناسبها من معىن يف العمود الثاني نيالسؤال الثا
 ج : 

 معناها الكلمة
 نهمضطرب اليدركو رَجْعٌ بَعِيدٌ
 رجوع غير ممكن الى الحياة بعد الموت أَمْرٍ مَّرِيجٍ
      قوم القوا نبيهم في بئر يدعى الرس  بَاسِقَاتٍ

 طوال أَصْحَابُ الرَّسِّ
 

 : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه .  لثالسؤال الثا
 

َماء فَ  قال تعالى } -1 اَها َوَما لََها ِمن فُُروجٍ أََفلَْم َينُظُروا إِلَى السَّ نَّ  " فروج " { معنى كلمة  ْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَناَها َوَزيَّ

 (         طبقات     -        أعمدة         -       شقوق)            
 

ِضيٌد وََ  قال تعالى } -2 ْخلَ َباِسَقاٍت لََّها َطْلٌع نَّ  تعني " باسقات " { كلمة النَّ
 (      طوال     -طبقات           -       قصار)        

      
ُسلَ َفَحقَّ َوِعيدِ  قال تعالى } -3 َب الرُّ ٍع ُكلٌّ َكذَّ ٍع " { كلمة  َوأَْصَحاُب اْْلَْيَكِة َوَقْوُم ُتبَّ  تعني " ُتبَّ

 ملك مؤمن من مصر    (      -       ملك مؤمن من اليمن     -)      ملك مؤمن من عمان          
 

ْن َخْلٍق َجِديدٍ  قال تعالى } -4 ِل َبلْ ُهْم فِي لَْبٍس مِّ  تعني " َفَعيِيَنا " َ{ كلمة  أََفَعيِيَنا بِاْلَخْلِق اْْلَوَّ
 أفنسينا     (      -أفعرفنا             -        أفعجزنا)        

 

 : التالية القرآنية على ماذا تدل اآليات :   رابعالسؤال ال
 
ا ُتَراباً َذلَِك َرْجٌع َبِعيدٌ  لى }تعا قوله  -1   {  أَئَِذا ِمْتَنا َوُكنَّ

 الكافرون ينكرون البعث يوم القيامة                     
اٍت َوَحبَّ اْلَحِصيدِ  تعالى } قوله  -2 َباَركاً َفأَنَبْتَنا بِِه َجنَّ َماِء َماًء مُّ ْلَنا ِمَن السَّ   {  َوَنزَّ

 وأنبت به الزرع وأحيا اْلرض بعد موتها هللا تعالى أنزل المطر من السماء  أن                    
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 :: أجب عن األسئلة التالية . رابعالسؤال ال
 

 (19)" أذكر برهانين اثنين فقط ؟ براهينبيوم البعث بعدة دعاء الكافرين وبطالن حججهم إيثبت القرآن الكريم بطالن "  :  1س 
 

 السماء بغير أعمده وزينها بالكواكب والنجوم هللا تعالى خلق -1:  1ج ـ 
 هللا تعالى خلق اْلرض وما عليها من جبال تحفظ توازنها -2

 هللا تعالى أنزل المطر فأنبت النبات وأحيا اْلرض بعد موتها -3

 هللا تعالى خلق المخلوقات أول مرة  -4

 
 (19؟ )  لماذا ذكر القرآن الكريم بعض اْلمم التي كذبت الرسل:   2س 
 هذا تهديد من هللا تعالى للكافرين الذين ينكرون البعث           
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 { 00-21( 1ق)درس :  سورة   }
 
إِْذ َيَتلَقَّى اْلُمَتَلقَِّياِن َعِن اْلَيِميِن َوَعِن  {16}َولََقْد َخلَْقَنا اْْلِنَساَن َوَنْعلَُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسُه َوَنْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد}قال تعالى 

َماِل َقِعيٌد} وِر 19{ َوَجاءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحقِّ َذلَِك َما ُكنَت ِمْنُه َتِحيُد}18{ َما َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل إاِلَّ لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيٌد}17الشِّ { َوُنفَِخ فِي الصُّ
َعَها َسائٌِق َوَشِهيٌد}21ِعيِد}َذلَِك َيْوُم اْلوَ  ْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعنَك ِغَطاءَك َفَبَصُرَك اْلَيْوَم َحِديٌد}21{ َوَجاءْت ُكلُّ َنْفٍس مَّ { 22{ لََقْد ُكنَت فِي َغْفلٍَة مِّ

َم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيدٍ 23َوَقالَ َقِريُنُه َهَذا َما لََديَّ َعتِيٌد} ِريٍب}24}{ أَْلقَِيا فِي َجَهنَّ اٍع لِّْلَخْيِر ُمْعَتٍد مُّ نَّ ِ إِلَهاً آَخَر َفأَْلقَِياهُ فِي 25{ مَّ { الَِّذي َجَعلَ َمَع هللاَّ
ِديِد} َنا َما أَْطَغْيُتُه َولَِكن َكاَن فِي َضاَلٍل َبِعيٍد}26اْلَعَذاِب الشَّ لُ 28ْمُت إِلَْيُكم بِاْلَوِعيِد}{ َقالَ اَل َتْخَتِصُموا لََديَّ َوَقْد َقدَّ 27{ َقالَ َقِريُنُه َربَّ { َما ُيَبدَّ

ٍم لِّْلَعبِيِد} ِزيٍد}29اْلَقْولُ لََديَّ َوَما أََنا بَِظالَّ َم َهِل اْمَتََلِْت َوَتقُولُ َهلْ ِمن مَّ  {31{ َيْوَم َنقُولُ لَِجَهنَّ
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . هت( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 (24) .    الصغيرة والكبيرةهللا سبحانه وتعالى خلق اْلنسان ويعلم كل أعماله (   ✔)     -1

 ( اليؤمن 26) . بالبعث يوم القيامة     يؤمنالكافر (   ✘)     -2

  . عليه شيء من أحوال اْلنسان  اليخفىهللا سبحانه وتعالى (   ✔)     -3
 

 أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة من عندك : :   نيالثا السؤال
 
 (25) .   الشروعلى شماله ملك يكتب أعمال  الخيرعلى يمين كل مسلم ملك يكتب أعمال  -
   

 : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه .  لثالسؤال الثا
 

 (25) " . توسوس" معنى كلمة  {ْْلِنَساَن َوَنْعلَُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسهُ َوَلَقْد َخَلْقَنا ا } قال تعالى  - 1     
 تحدث مع جاره    (    -تحدث بصوت قوي      -    تحدث بصوت خفي )     
 

 (25)" . الموت " معنى كلمة سكرة  { َوَجاءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحقِّ  } قال تعالى  - 2
 بعد الموت     (    -    شدة الموت   -) خفة الموت          

 
َنا َما أَْطَغْيُتُه َولَِكن َكاَن فِي َضاَلٍل َبِعيدٍ  } قال تعالى   -3      (25)" . قرينه " معنى كلمة  { َقالَ َقِريُنُه َربَّ

 (     شيطانه    -قريبه        -) صديقه          
 

 آنية التالية  :على ماذا تدل اآليات القر:   رابعالسؤال ال
 

  {  َولََقْد َخَلْقَنا اْْلِنَساَن َوَنْعلَُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسهُ  تعالى } قوله  -1
 أن هللا تعالى خلق اْلنسان وهو أعلم بكل مايقوم به اْلنسان سواء في الظاهر أو الباطن                     

  {   لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيدٌ َما َيْلفُِظ ِمن َقْوٍل إاِلَّ  تعالى } قوله  -2

 أن هللا تعالى موكل ملك لكل إنسان يراقب كل أعماله ويكتبها                
 

 : السؤال التايل : أجب عن  امسالسؤال اخل
 

  ؟  لماذا يساق الكافرون إلى جهنم بعد الحساب   - 1
 

 ْلنهم ينكرون أن هللا تعالى واحد . -1          
 أنهم يمتنعون عن فعل الخير . -2          
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 { 51-02( 0ق)درس :  سورة   }
 
قِيَن َغْيَر َبِعيٍد}قال تعالى  ُة لِْلُمتَّ اٍب َحفِيٍظ}31َوأُْزلَِفِت اْلَجنَّ نِيٍب}32{ َهَذا َما ُتوَعُدوَن لُِكلِّ أَوَّ ْحَمن بِاْلَغْيِب َوَجاء بَِقْلٍب مُّ { 33{ َمْن َخِشَي الرَّ
ا َيَشاُؤوَن فِيَها َوَلَدْيَنا َمِزيٌد}34َساَلٍم َذلَِك َيْوُم اْلُخلُوِد}اْدُخلُوَها بِ  ُبوا فِي اْلباَِلِد 35{ لَُهم مَّ ن َقْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمْنُهم َبْطشاً َفَنقَّ { َوَكْم أَْهلَْكَنا َقْبَلُهم مِّ

ِحيٍص} ْمَع َوُهَو َشِهيٌد}{ إِنَّ فِي َذلَِك لَِذْكَرى لَِمن َكاَن لَُه َقلْ 36َهلْ ِمن مَّ َماَواِت َواْْلَْرَض َوَما َبْيَنُهَما فِي 37ٌب أَْو أَْلَقى السَّ { َولََقْد َخلَْقَنا السَّ
َنا ِمن لُُّغوٍب} اٍم َوَما َمسَّ ِة أَيَّ ْمِس َوَقْبلَ الْ 38ِستَّ َك َقْبلَ ُطلُوِع الشَّ ْح بَِحْمِد َربِّ ْحُه 39ُغُروِب}{ َفاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُوَن َوَسبِّ { َوِمَن اللَّْيِل َفَسبِّ

ُجوِد} َكاٍن َقِريٍب}41َوأَْدَباَر السُّ ْيَحَة بِاْلَحقِّ َذلَِك َيْوُم اْلُخُروِج}41{ َواْسَتِمْع َيْوَم ُيَناِد اْلُمَناِد ِمن مَّ ا َنْحُن ُنْحيِي 42{ َيْوَم َيْسَمُعوَن الصَّ { إِنَّ
ْر 44{ َيْوَم َتَشقَُّق اْْلَْرُض َعْنُهْم ِسَراعاً َذلَِك َحْشٌر َعلَْيَنا َيِسيٌر}43}َوُنِميُت َوإِلَْيَنا اْلَمِصيرُ  اٍر َفَذكِّ { َنْحُن أَْعَلُم بَِما َيقُولُوَن َوَما أَنَت َعلَْيِهم بَِجبَّ

 {45بِاْلُقْرآِن َمن َيَخاُف َوِعيِد}
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . هسبة مع تصحيح ما حتت( أمام العبارة املنا  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 (31. )يخلدون فيهاللمؤمنين يوم القيامة وأنهم  يقرب الجنة( تبين اآليات الكريمة أن هللا تعالى   ✔)     -1

 (32. )   بما حل بها من عذاب كي يعتبرو( يذكر هللا تعالى كفار قريش باْلمم السابقة القوية   ✔)     -2

 
   : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه .  نيل الثاالسؤا

 
ِقيَن َغْيَر َبِعيدٍ قال تعالى  }  -1 ُة لِْلُمتَّ ةُ " { معنى كلمة  َوأُْزلَِفِت اْلَجنَّ  (31) " َوأُْزلَِفِت اْلَجنَّ

 (    اختفت        -       قربت        -    بعدت         )                  
 
ن َقْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمْنُهم َبْطشاً َفَنقَُّبوا فِي اْلباَِلدِ قال تعالى  }  -2  (31)" َبْطشاً  " { معنى كلمة َوَكْم أَْهلَْكَنا َقْبلَُهم مِّ
 (    خوف         -       ضعف        -           قوة     )                 

 
َنا ِمن لُُّغوبٍ َولََقْد َخلَْقَنا اقال تعالى  }  -3 اٍم َوَما َمسَّ ِة أَيَّ َماَواِت َواْْلَْرَض َوَما َبْيَنُهَما فِي ِستَّ  (31)"  لغوب" { معنى كلمة  لسَّ

 (       تعب         -      ضعف           -     قوة           )                  
 

 أكمل مايلي بكلمات مناسبة من عندك : :   لثالسؤال الثا
 
 . بالعذابويهدد من ينكر البعث  بالجنةيبشر هللا تعالى المؤمنين  -1
 .  على أذى قريش الصبروتدعوة إلى  تدعو اآليات الكريمة نبينا محمد  -2

 

 . بعدة توجيهات " أذكر اثنان منها  " تذكر اآليات الكرمية الرسول :   رابعالسؤال ال
 

 وات واْلرض ابقدرة هللا تعالى في خلق السم 

  تدعوه إلى الصبر على أذى الكفار 

  وإلى التسبيح بعد أداء الصالة 

  وإلى تذكير الناس بالقرآن المجيد 
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 { 21-2( 2املطففني )درس :  سورة   }
 

اِس َيْسَتْوفُوَن}1َوْيلٌ لِّْلُمَطفِّفِيَن}قال تعالى :   َزُنوُهْم ُيْخِسُروَن}{ َوإَِذا َكالُوُهْم أَ 2{ الَِّذيَن إَِذا اْكَتالُوْا َعلَى النَّ ُهم 3و وَّ { أاََل َيُظنُّ أُولَئَِك أَنَّ
ْبُعوُثوَن} اُس لَِربِّ اْلَعالَِميَن}5{ لَِيْوٍم َعِظيٍم}4مَّ يٍن}6{ َيْوَم َيقُوُم النَّ اِر لَفِي ِسجِّ يٌن}7{ َكالَّ إِنَّ ِكَتاَب الفُجَّ { ِكَتاٌب 8{ َوَما أَْدَراَك َما ِسجِّ

ْرقُوٌم} بِيَن}{ وَ 9مَّ يِن}11ْيلٌ َيْوَمئٍِذ لِّْلُمَكذِّ ُبوَن بَِيْوِم الدِّ ُب بِِه إاِلَّ ُكلُّ ُمْعَتٍد أَثِيٍم}11{ الَِّذيَن ُيَكذِّ { إَِذا ُتْتلَى َعلَْيِه آَياُتَنا َقالَ أََساِطيُر 12{ َوَما ُيَكذِّ
لِيَن} ا َكاُنوا يَ 13اْْلَوَّ ِهْم َيْوَمئٍِذ لََّمْحُجوُبوَن}14ْكِسُبوَن}{ َكالَّ َبلْ َراَن َعلَى ُقلُوبِِهم مَّ بِّ ُهْم َعن رَّ ُهْم لََصالُوا اْلَجِحيِم}15{ َكالَّ إِنَّ { ُثمَّ 16{ ُثمَّ إِنَّ

ُبوَن}  {17ُيَقالُ َهَذا الَِّذي ُكنُتم بِِه ُتَكذِّ
 

 ذا كانت العبارة خطأ .خط إ ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 (44بالكيل والميزان . ) يتالعبيتوعد هللا تعالى بالعذاب الشديد يوم القيامة بمن (   ✔)     -1

 ( اليحق له 45أن يتالعب في الميزان في حال البيع أو الشراء . ) تاجرللحق ي(   ✘)     -2

 
 دائل املعطاه .: ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني الب  نيالسؤال الثا

 
 (44{ معنى كلمة َوْيلٌ ) َوْيلٌ لِّْلُمَطفِِّفينَ قال تعالى  }  - -1

 (      تهديد       -       وعيد      -       عذاب     )              

 
 (44{ يوم عظيم هو يوم  ) لَِيْوٍم َعِظيمٍ قال تعالى  }   -2
 (      النحر         -      القيامة       -       العيد      )           

 
لِينَ قال تعالى  }  -3  (44{ معنى كلمة أََساِطيُر ) إَِذا ُتْتلَى َعلَْيِه آَياُتَنا َقالَ أََساِطيُر اْْلَوَّ

 (      خرافات         -      روايات        -حكايات          )          
 

 أكمل اجلملة التالية ::   لثالسؤال الثا

 حقهم  . أنقصهمحقه كامال وإذا باع إليهم  أخذتاجر الذي يتالعب بالكيل والميزان إذا أشترى من الناس كان ال -
 

 اذكر صفات املكذبني بيوم الدين ؟ :   رابعالسؤال ال
 

 يخرجون على أوامر هللا تعالى ويرتكبون المعاصي . -1

  يزعمون أن القرآن الكريم ليس من كالم هللا تعالى .  -2
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 { 01-21( 1املطففني )درس :  سورة   }
 

ييَن}قال تعالى :   يوَن}18َكالَّ إِنَّ ِكَتاَب اْْلَْبَراِر لَفِي ِعلِّيِّ ْرقُيوٌم}19{ َوَميا أَْدَراَك َميا ِعلِّيُّ ُبيوَن}21{ ِكَتياٌب مَّ { إِنَّ اْْلَْبيَراَر لَفِيي 21{ َيْشيَهُدهُ اْلُمَقرَّ
ِعيييِم}23ُروَن}{ َعلَييى اْْلََرائِييِك َينُظيي22َنِعيييٍم} ْخُتييوٍم}24{ َتْعييِرُف فِييي ُوُجييوِهِهْم َنْضييَرَة النَّ ِحيييٍق مَّ { ِخَتاُمييُه ِمْسييٌك َوفِييي َذلِييَك 25{ ُيْسييَقْوَن ِميين رَّ

ُبيييوَن}27{ َوِمَزاُجيييُه ِمييين َتْسييينِيٍم}26َفْلَيَتَنييياَفِس اْلُمَتَنافُِسيييوَن} ْجَرُميييوا َكييياُنوْا ِميييَن الَّيييِذيَن آَمُنيييوا { إِنَّ الَّيييِذيَن أَ 28{ َعْينييياً َيْشيييَرُب بَِهيييا اْلُمَقرَّ
وْا بِِهْم َيَتَغاَمُزوَن}29ْضَحُكوَن}يَ  { َوَميا 32{ َوإَِذا َرأَْوُهيْم َقيالُوا إِنَّ َهيُؤاَلء لََضيالُّوَن}31{ َوإَِذا انَقلَُبوْا إِلَى أَْهلِِهُم انَقلَُبيوْا َفِكِهييَن}31{ َوإَِذا َمرُّ

يياِر َيْضييَحُكوَن} { َفيياْلَيْوَم الَّييِذيَن آَمُنييوْا ِميينَ 33أُْرِسييلُوا َعلَييْيِهْم َحييافِِظيَن} يياُر َمييا َكيياُنوا 35{ َعلَييى اْْلََرائِييِك َينُظييُروَن}34اْلُكفَّ َب اْلُكفَّ { َهييلْ ُثييوِّ
 {36َيْفَعلُوَن}

 
 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )

 
 (  51بربهم وصدقوا رسولهم وعملوا الصالحات  . ) هم الذين آمنوا اْلبرار(    ✔)     -1

 (52المجرمون ويضحكون من المؤمنين في الدنيا  . ) يسخر(   ✔)     -2

 
 .من خالل اآليات القرآية السابقة ضع امام كل تعريف رقم اآلية الدالة عليه :   نيالسؤال الثا

 
 ائم .المؤمنون الصادقون يعيشون في نعيم د(      22)       -1
 (  يسخر المجرمون ويضحكون من المؤمنين في الدنيا  .     29)      -2

 
 

 ضع أمام كل كلمة يف العمود الثاني الرقم الرقم املناسب هلا من العمود األول . : ثالثالسؤال ال
 

 اْلبرار           اْلسرة -1
 الكفار           الفجار -2
 اْلرائك          المؤمنون  -3

 
 

 أجب عن السؤال التايل ::  رابعؤال الالس
 

 (51)أذكر ثالث أصناف من نعيم الجنة التي أعدها هللا تعالى لَلبرار ؟ :   1س 
 

 يجلسون على أسرة . -:  1ج ـ 
 تظهر على وجوههم الفرحة والسرور . -

 لذيذ الطعم . بيشربون من شرا -
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 ثانيًا احلديث الشريف 
 

 { ترتيل القرآن درس :    }
 

 

 " إذا قرأت القرآن فرتله ترتيال وال تتغنوا به " قال : قال النبي  عن أبي هريرة 
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 (29حث ) . على تحسين الصوت عند التالوة    الرسول  نهى(   ✘)     -1

 (29) . التغني بالقرآن الكريم    الرسول  نهى(   ✔)     -2
 

 أجب عن السؤال التايل ::  ثانيالسؤال ال
 
 : عدة أمور" أذكر أمرين منهما يجب مراعاة  ترتيل القرآن الكريمعند : "  1
 

 إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة وإعطاء كل حرف حقه في النطق من غير تكلف 

 لتي تغير المعنىتجنب اْلخطاء ا 

 الوقف الصحيحة  نكاالوقوف على أم 

 

=============================================================== 
 { النهي عن رفع البصر يف الصالة درس :    }

 
في ذلك حتى قال : " " ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صالتهم " فأشتد قوله  قال :  قال النبي  عن انس بن مالك 

 لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم " 
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 (  يؤثر 57على الخشوع في الصالة .  ) اليؤثرالنظر الى زخرفة أسقف المساجد وجدرانها  (   ✘)     -1

 (58. ) عاما بمن رفع بصره في الصالة وإنما جعل الخطاب ( لم يشهر الرسول   ✔)     -2
 

 : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه .  نيالسؤال الثا
 

 (57)  بالنظر إلى السماء أي النظر الى يقصد من قول رسول هللا  -1
 اْلمام     (        -          اْلوسط      -       اْلعلى )               
 

 (57)   كان الوعيد للذين يرفعون أبصارهم إلى السماء أثناء الصالة بأن يؤخذ -2
 أرجلهم       (         -          أبصارهم       -)      أيديهم                  
 

 أجب عن السؤال التايل ::  ثالثالسؤال ال
 
 (57)فع البصر إلى السماء   ؟ بر لماذا نهى رسول هللا    -1

 ْلنه يتنافى مع الخشوع   .    
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 ثالثا دروس متنوعة 
 

 { آداب التالوة درس :    }
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 (21) .   كانموال ن والثيابعلى قاريء القرآن أن يكون طاهر البد(   ✔)     -1

 (22. )  إستقبال القبلةيستحسن لمن يقرأ القرآن بمفرده (   ✔)     -2

 
 ( أمام املوقف الذي يتعارض مع آداب التالوة  :  ✔ضع عالمة ):  ثانيالسؤال ال
 

 ( يقرأ القرآن في مكان فيه ضجيج  ✔)     -1

 ( يجلس للتالوة بخشية ووقار      )    -2

 رع في تالوة سورة الفاتحة دون أن يقراء البسملة ( ش    ✔)   -3

 ( يحرص على فهم معاني اآليات الكريمة التي يتلوها        )   -4

 ( يقرأ القرآن الكريم وهو يشاهد أفالم الرسوم المتحركة في التلفاز  ✔)    -5

 
 : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه .  لثالسؤال الثا

 
ِجيِم { }د من قوله تعالى يقص -1 ْيَطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ  (22) َفإَِذا َقَرْأَت اْلقُْرآَن َفاْسَتِعْذ بِاّلله

 (  اْلستقامة       -     البسملة       -      اْلستعاذة    )     
 
ُروا آَياتِ }يقصد من قوله تعالى  -2 بَّ َر أُْولُوا اْْلَْلَبابِ ِكَتاٌب أَنَزْلَناهُ إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّ  (22) {ِه َولَِيَتَذكَّ

 (     اْلستقامة     -      التدبر      -   اْلستعاذة        )    

 
 أجب عن السؤال التايل ::  رابعالسؤال ال

  
 (22ماذا يقصد باْلستعاذة والبسملة ؟؟ ):   1س 
 من الشيطان الرجيم "  ثم يتبعها بالبسملة فيقول " بسم هللا الرحمن الرحيم "يبدأ قاريء القرآن باْلستعاذة فيقول " أعوذ باّلل :  1ج ـ 

 
 (23-22؟ ) أذكر ثالث من آداب التالوة :   2س 
 التدبر -5ستعاذة والبسملة     اْل -4إستقبال القبلة           -3اْلخالص في التالوة       -2الطهارة              -1 :  2ج ـ 

 
 (23؟ )يفعلها  أنللقرآن الكريم  الذي يستمعالمسلم على اب التي يجب ماهي اآلد:   3س 
 الجلوس بخشية ووقار  -2اْلنصات                 -1 :  3ج ـ 
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 { شروط صحة الصالة درس :    }
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 (34) . عماد الدينالصالة عبادة تصل المسلم بربه وهي (   ✔)     -1

 (35ه الى هللا تعالى . )جهي أن يقصد المسلم بصالته التو النية(    ✔)    -2

 
 أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة من عندك :  لثانيالسؤال ا

 
 .وقتها التصح الصالة قبل دخول  -1
 . رةالعوالتصح الصالة إال بستر  -2

 . الحراميتوجه المسلم في صالته ناحية المسجد  -3
 

 " التصح الصالة اال بتوافر عدة شروط " أذكر أربعة من شروط الصالة ؟:  لثلثاالسؤال ا
 

 دخول الوقت        -1

 الطهارة          -2

 الوضوء         -3

 ستر العورة          -4

 استقبال القبلة       -5

 النية   -6

 
 صالة يف احلاالت التالية : ماحكم ال:  لرابعالسؤال ا

 
 

 الحكم العمل
 التصح الصالة صلى بال وضوء

 صالته جائزة اتجه في صالته نحو البيت الحرام
 التصح الصالة  صلى في مكان غير طاهر 

 التصح الصالة صلى صالة الظهر قبل دخول وقتها
 صالته جائزة صلى بلباس يستر عورته 
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 { ر قدرة اهلل تعاىل يف املاء من مظاهدرس :    }
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 (37) . بعد موتهاينزل هللا تعالى الماء من السماء فيروي به اْلرض ويحييها (   ✔)     -1

 ( متنوعة 38. )  واحد فقطل ( المياه في اْلرض توجد بشك  ✘)     -2

 
 أكمل مايلي بكلمات مناسبة من عندك : :   نيالسؤال الثا

 
 (38. ) حاروالثاني  باردمياه الينابيع التي تخرج من باطن اْلرض نوعان اْلول  -1
 (36مصدر الحياة في الكون حيث اليستغني عنه اْلنسان والحيوان والنبات . ) الماءيعتبر  -2
 . الجوفيةمن الماء إلى باطن اْلرض مكونا المياه  جزءيتسرب  -3

 
 أجب عن األسئلة التالية : :   لثالسؤال الثا

 
 (38من خالل اآلية السابقة كم أنواع المياه ؟ وماهي ؟ ) َوُهَو الَِّذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َهَذا َعْذٌب فَُراٌت َوَهَذا ِمْلٌح أَُجاٌج { }قال تعالى :   1س 
 وعان  اْلول عذب والثاني مالح ن:  1ج ـ 

 
 (37ماذا يحدث لَلرض عندما ينزل هللا تعالى الماء من السماء  ؟ ):   2س 
 تخضر اْلرض       -تنمو اْلشجار       -ينبت الزرع    :  2ج ـ 

 
 " أذكرها  مختلفةعندما تتسرب المياه لباطن اْلرض تكون المياه الجوفية ثم تخرج بأنواع " :   3س 

 اْلنهار و اْلفالج واآلبار و العيون   ـ3 ج 
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 { أنواع املياه  درس :    }
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 اليجوز (41) .  يجوز التوضأ منهفغير لونه أو طعمه أو رائحته الماء الذي خالطه شي طاهر (   ✘)     -1

 (41. ) اليتوضأ منهالماء الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه (   ✔)     -2

 
 صل خبط بني نوع املاء وتعريفه : :  السؤال الثاني

 
 تعريفه الماء 

 جاسة حتى لو لم يتغير أحد أوصافعالماء الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه أو الماء القليل الذي وقعت فيه ن الماء الطهور
 الماء الذي خالطه شي طاهر فعير لونه أو طعنه أو رائحته الماء الطاهر
 الماء الذي بقى على طبيعته ولم يخالطه شي يغير لونه أو طعمه أو رائحته الماء النجس

 
 له من العمود األول أكتب أمام الكلمة يف العمود الثاني رقم نوع املاء املناسب :  ثالث السؤال ال

 
 ماء البحر           الماء الطاهر -1
 ماء مخلوط بدم           الماء الطهور -2
 ماء تغير لونه بالصابون          الماء النجس  -3

 
 أجب عن األسئلة التالية : :   رابعالسؤال ال

 
 (41-39كم أنواع المياه ؟ وماهي  ؟ ):   1س 
 واع وهي : الماء الطهور والماء الطاهر والماء النجس . ثالثة أن:  1ج ـ 

 
 (39) ؟ أربعة منها " هناك مصادر كثيرة للمياه تستعمل للطهارة " اذكر :   2س 
 اْلودية  .   -البحار     -اْلحواض     -البرك   -الغدران     -اْلفالج   –اآلبار :  2ج ـ 
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 {صفات الرسل درس   }
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔ؤال األول : ضع عالمة )الس
 
 ( أناس 47يأكلون ويشربون  . ) مالئكةالرسل الكرام الذين بعثهم هللا تعالى لهداية الناس هم (   ✘)     -1

 (48. ) والخطاياذنوب ( حفظ هللا تعالى رسله الكرام من الوقوع في ال  ✔)     -2

 (47فيستحيل عليهم اْلتصاف بالغش والخيانة . )أمناء ( الرسل عليهم السالم    ✔  )  -3

 في كل أحوالهم . صادقون( جميع الرسل عليهم السالم    ✔)    -4

 
 . صل خبط بني الكلمة يف العمود األول ومضادها يف العمود الثاني :  ثانيالسؤال ال

 
 مضادها الكلمة
 الخيانة الصدق
 الكذب اْلمانة
 الجزع الفطنة
 الغباء الصبر

 
 :  السؤال التايل أجب عن :   ثالثالسؤال ال

 
 (48-47" اصطفى هللا تعالى من عباده رسالً وكلفهم بمهام عظيمة ولهم عدة صفات "  ؟ أذكر ثالث من هذه الصفات ):   1س 
 الصبر    -العصمة      -  الفطنة  -اْلمانة     -الصدق  :  1ج ـ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ألوىلالوحدة ا    الفصل األول :                                            اخلامسالصف                                        الرتبية اإلسالمية    

 

 49الصفحة  49/4/9044                                             (   44949499 )لحسان ا ع  م 

 

 { صالة الوتردرس :    }
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 (  55).  طلوع الفجروقت صالة الوتر من بعد صالة العشاء إلى ماقبل  (   ✔)     -1

 (55) .وبعدها ماتيسر من القرآن الكريم  بالفاتحة كل ركعات صالة الوتر تؤدي (   ✔)     -2

 
 أكمل مايلي بكلمات مناسبة من عندك : :   نيالسؤال الثا

 
 (54. ) العشاءتؤدي صالة الوتر بعد صالة  -1
 (54. )  مؤكدة صالة الوتر سنة -2
 (54. )  ركعة واحدةأقل صالة الوتر  -3

 
 أجب عن األسئلة التالية  : :   ثالثل الالسؤا

 
 (54)مامعنى سنه مؤكدة  ؟ :   1س 
 على أدائها  .سنة واظب الرسول :  1ج ـ 

 
 (54)لماذا سميت صالة الوتر بهذا اْلسم  ؟ :   2س 
 ْلن عدد ركعاتها فردى فقد تؤدي ركعة واحدة أو ثالث ركعات وهكذا   .:  2ج 

 
 (54)بكيفيات متعددة " أذكر هذه الكيفيات   ؟  " تؤدي صالة الوتر:   3س 
 ركعة واحدة وخاصة في السفر    . -1:  3ج 

 ركعتان ثم ركعة ويفصل بينهما بالتسليم .  -2        
 ثالث ركعات متصالت كصالة المغرب . -3        
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 { الوثنية يف شبه اجلزيرة العربية  درس :    }
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔ضع عالمة )السؤال األول : 
 
 .  بعثة الرسول  قبلظهرت اْلصنام في شبه الجزيرة العربية  (   ✔)     -1

 صنم 361 (61. ) صنما ستون  كان في الكعبة قبل مجيء الرسول (   ✘)     -2

 ( 61وغيرها . ) الخشب والمعادنعون اْلصنام من ( كان العرب يصن  ✔)     -3

 (61صنماً صنماً . ) وحطمهاالكعبة المشرفة جميع اْلصنام  ( طهر رسول هللا   ✔  ) -4

 
 : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه .  نيالسؤال الثا

 
 (61)  .... ديانة الوثنية جاءت الى شبه الجزيرة العربية من -1
 (    بالد القوقاز       -        بالد الشام       -بالد المغرب          )            

 
 (61)   .... صنم كثر عدد اْلصنام حول الكعبة حتى قيل إن عددها بلغ  -2
            (      361           -         461          -      561     )  

 
 . التالية أكمل اجلملة :   لثالسؤال الثا

 
 (61. )  الهدايا ويقدمون لها  بالذبائحبه الجزيرة العربية يعبدون اْلصنام ويتقربون إليها شكان سكان  -1
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 { الدعوة إىل اإلسالم سرُا   درس :    }
 

 ا كانت العبارة خطأ .خط إذ ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 .  سرادعوته لالسالم   بدأ رسول هللا  (   ✔)     -1

 للدعوة اْلسالمية في بداية اْلمر مقر محدد . لم يكن(    ✔)     -2

 بالمسلمين  . ال تعلم  بمكان اجتماع الرسول  تعلم( كانت قريش     ✘)     -3

 .  الصحابة كبارعدد من  ديق ( أسلم على يد الصحابي أبوبكر الص   ✔)     -4

 
 : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه .  لثانيالسؤال ا

  
 (63)   ... أعوام  بالدعوة سراً لمدة استمر الرسول  -1
            (         3          -         4         -         5      ) 

 
 (63اً لتعليم المسلمين أمور دينهم وأتخذه مكان .......دار أتخذ الرسول  -2

 قريش     (        -        اْلرقم بن أبي اْلرقم         -الندوة               )            

 
   ..... (63)من السابقون إلى دخول اْلسالم زوجة الرسول  -3
 ( خديجة بنت خويلد              -عمر      حفصة بنت         -عائشة بنت ابي بكر             )          

 
 (64. ) ...... الصحابي الذي جهر بقراءة القرآن الكريم وضربه المشركون هو -4
 جعفر بن ابي طالب      (        -زيد بن حارثه             -       عبدهللا بن مسعود        )          

 
 (64. )  ....وضربوه حتى أغمي عليه هو الصحابي الذي ذهب إلى قريش ونطق بالشهادتين -5

 جعفر بن ابي طالب      (       -     أبي ذر الغفاري           -عبدهللا بن مسعود             )        

 
 أجب عن السؤال التايل ::   لثالث السؤال ا

 
 (64) سرية .اْلسالمية في بدايتها كانت الدعوة أن ماهي الحكمة من   -
 

 ت المسلمين أذى المشركين .أنها جنب -1

 على تربية أصحابة تربية إيمانية . أعان الرسول  -2

 


