
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية

الملف ملزمة وأوراق عمل في المنهج الجديد

موقع المناهج ⇦ المناهج العمانية ⇦ الصف الخامس ⇦ تربية اسالمية ⇦ الفصل األول

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الخامس

روابط مواد الصف الخامس على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الخامس والمادة تربية اسالمية في الفصل األول

امتحان وإجابة الدور األول 2016/2017  1

امتحان وإجابة األسئلة الرسمية في محافظة الظاهرة للفصل
الدراسي األول الدور الثاني 2015/2016

2

امتحان وإجابة األسئلة الرسمية في محافظة جنوب الشرقية
للفصل الدراسي األول الدور الثاني 2015/2016

3

امتحان وإجابة األسئلة الرسمية في محافظة شمال الباطنة للفصل
الدراسي األول الدور الثاني 2015/2016

4

امتحان وإجابة األسئلة الرسمية في محافظة شمال الشرقية
للفصل الدراسي األول الدور الثاني 2015/2016

5
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2022/ 2021التربیة اإلسالمیة للصف الخامس لعام       عمل لمادةورق   

1 
أمیرة محمد/ الحیل الجنوبیة    أ         مدرسة الموج الخاصة                       ثنائیة اللغة                               والیة السیب                      

أجود�تالو�ي:  الدرس��ول�  

تحس�ن�و�تقان�:   �عر�ف�التجو�د�لغة�  

اعطاء��لمات�القرآن�الكر�م�وحروف�ا�حق�ا�ومستحقا��ا�من��:اصطالحّا�

 غ���ز�ادة�أو�نقصان�

:فائدة�علم�التجو�د�  

 صون�اللسان�من�الوقوع����ا��طأ� - 1

 تحس�ن�القراءة�والوصول�إ���أفضل�درجات��تقان� - 2

 .اخراج�ا��روف�من�مخارج�ا�ال��يحة� - 3

  طرق��علم�التجو�د

 �ستعانة�بامل��ف�املعلم�أو�امل��ل�أو��ن��نت� - 1

 الذ�اب�إ���حلقات�العلم� - 2

 الذ�اب�إ���متخصص�ن����تحفيظ�القرآن� - 3

  

  

  

  

  

  

  املناقشة
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2022/ 2021التربیة اإلسالمیة للصف الخامس لعام       عمل لمادةورق   

2 
أمیرة محمد/ الحیل الجنوبیة    أ         مدرسة الموج الخاصة                       ثنائیة اللغة                               والیة السیب                      

:السؤال األول   
: ف التجويد لغة عر - 1

.........................................................................................................................................................  
: اصطالحا   

................................................................................................................................................................  
  عدد فائدتين من فوائد التجويد -2

- ........................................................................................................... 
- .......................................................................................................... 

  "ِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفَرتِّْلهُ تَْرِتيال " : على ما يدل قوله صلى هللا عليه وسلم -3

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

  : ما رايك في المواقف التالية -4
 .....................................................................................................يقرأ القرآن بتغني  -1
 ..............................................................................يحب الذھاب إلى حلقات العلم  -2
 .................................................................يحفظ القرآن الكريم من خالل االنترنت  -3

  .رأيت صديق لك ال يھتم بحلقات العلم وال حفظ القرآن وجه له نصيحة  -5
.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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3 
أمیرة محمد/ الحیل الجنوبیة    أ         مدرسة الموج الخاصة                       ثنائیة اللغة                               والیة السیب                      

  آية الكرسي: الدرس الثاني 

  

  معاني المفردات

  المالك لكل شيء: له ما في السموات وما في األرض 

  توحيد هللا تعالى : هللا ال اله اال ھو الحي القيوم 

  سعة علم هللا تعالى : يعلم ما بين أيديھم وما خلفھم 

  نفي صفات البشر عن هللا تعالى : ال تؤخذه سنة وال نوم 

  حفظ هللا تعالى للمخلوقات : ال يؤده حفظھما وھو العلى العظيم 

  :تعلمت من آية الكرسي

 عبادة هللا تعالى وتوحيده -1
 نفي صفات البشر عن هللا تعالى  -2
 أن هللا خالق كل شيء -3
 أن هللا حفظ السموات واألرض  -4

  

  المناقشة
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4 
أمیرة محمد/ الحیل الجنوبیة    أ         مدرسة الموج الخاصة                       ثنائیة اللغة                               والیة السیب                      

ضع عالمة صح أمام العبارة الصيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع تصويب الخطأ أن وجد فيما  -1
  تحته خط 

 ....................................................................(): خالق كل شيءهللا تعالى   -  أ
 ..............................................................    ().تعالى النوم من صفات هللا   -  ب
 .......................................................    (). ن في سورة ال عمراوردة آية الكرسي   -  ت

 ماذا تعلمت من آية الكرسي؟ -2

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

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

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

 :عالم تدل اآليات التالية  -3
 ".............................................................................ُھوَ الل�هُ َال ِإلََه ِإال� "قال تعالى   -  أ

 "  تَْأُخذُهُ ِسنٌَة َوَال نَْومٌ ال"قال تعالى   -  ب
............................................................................................................................................... 

َماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض  "قال تعالى   -  ت  "لَُه َما ِفي الس�
................................................................................................................................................  

 :لى من خالل آية الكرسياستخرج أربع صفات من صفات هللا تعا -4
- ................................................................. 
- ................................................................. 
- ................................................................ 
- ............................................................... 

  

  

  

  فضل العلم: الدرس الثالث
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5 
أمیرة محمد/ الحیل الجنوبیة    أ         مدرسة الموج الخاصة                       ثنائیة اللغة                               والیة السیب                      

  

  راوي الحديث في اسطر 
  عبد الرحمن بن صخر الدوسي  -
  اسلم في السنة السابعة من الھجرة  -
كني بأبي ھريرة ألنه كان يرعى ھرة ويحملھا  -

  دائما 
  من أكثر الصحابة رواية للحديث  -

  العلوم التي نتعلمھابعض 
 التاريخ          -  أ

 العلوم المھنية     -  ب
 الطب  -  ت
 الھندسة المعمارية   -  ث
 العلوم الشرعية   -  ج
 العلوم الزراعية  -  ح

  ثمار طلب العلم

 حب هللا تعالى للعلماء -
 عدم انقطاع العلم النافع حتى بعد موت صاحبه -
 للعلماء درجة عالية عند هللا تعالى  -
 العلماء مع الرسل والشھداء بالجنة  -

  : تعلمت من الحديث 

 طلب العلم -1
 تعلم العلم ثم تعليمه لآلخرين  -2
 العلماء في مراتب عالية في الجنة  -3

 

  ةالمناقش
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6 
أمیرة محمد/ الحیل الجنوبیة    أ         مدرسة الموج الخاصة                       ثنائیة اللغة                               والیة السیب                      

 "بسنده ومتنه " فضل العلم " اكتب حديث -1

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

 : اكمل الفراغات األتية بما يناسبھا  -2
 ..........................................................الجليلروي حديث فضل العلم الصحابي   -  أ

 ينتفع به.....................................من األشياء التي ينتفع بھا األنسان بعد موته ھو   -  ب
 .........................من العلوم التي يجب حث المسلم على تعلمھا العلوم   -  ت
 ................................العلم الذي يدرس لتعلم البناء وانشاء المنازل علم   -  ث
 .......................................................العلم الذي يدرس الحضارات يعرف بعلم    -  ج

 علل   -3
 .كنية أبي صخر بأبي ھريرة  -

...................................................................................................................................................  
 .طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة  -

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

 اقرأ ثم أجب  -4

  ولتعلم أن العلماء                                        قد ورثوا الرسل كما جاء 

  بالجھل عقول                                  أو تھدي لألرض ضياءھل تحيا 

 فالعلم طريق  للجنة                                      من ال يرجو ھذي المنة

 ..................................................................................من ورثة األنبياء؟ -1
 ..............................................................................ة ما ھو طريق الجن -2
  ....................أذكر رقم البيت الذي يتحدث عن أن الجھل ال يضيء األرض  -3

  

  اإليمان با� تعالى
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7 
أمیرة محمد/ الحیل الجنوبیة    أ         مدرسة الموج الخاصة                       ثنائیة اللغة                               والیة السیب                      

  : نشأة سيدنا إبراھيم 

  بالعراق بابل 

  :عبادة قومه

  االصنام 

  صفات هللا تعالى 

  ليس مثله شيء 

  االخر  –األول 

  الھادي   -الخالق  –الرزاق  -الغفور    - الحي  

  العالمات الدالة على اإليمان 

 االيمان با� تعالى -1
 التوكل على هللا تعالى  -2
 حب هللا وطاعته -3
 الدعاء والتذلل � تعالى -4
 الرجاء والخوف من هللا -5

  
  
  
  
  
  
  
  

  المناقشة
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8 
أمیرة محمد/ الحیل الجنوبیة    أ         مدرسة الموج الخاصة                       ثنائیة اللغة                               والیة السیب                      

الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع تصويب ضع عالمة صح أمام العبارة  -1
 الخطأ أن وجد فيما تحته خط

 ..............................................................من صفات هللا تعالى الرزاق                        -  أ
 ..............................ولدى إبراھيم عليه السالم في بابل في فلسطين             -  ب
 ............................من الصفات  الدالة على عبادة هللا تعالى التواكل             -  ت
 .......................عندما بعث هللا إبراھيم إلى قمه كانوا يعبدون األصنام           -  ث

 :ختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة ا -2
 "َوال�ِذي ھَُو يُطِْعُمِني َوَيْسِقينِ  " لتالية ما الصفة الواردة في اآلية ا -

 األول  –الرزاق           د  –الحي                    ج  –الخالق                    ب   -  أ
 .ولد سيدنا إبراھيم في  -

 العراق  –مصر             د  –اليمن                   ج  –فلسطين                ب   -  أ
 أي عالمة من العالمات الدالة على االيمان الجملة السابقة " اللھم ارزقنا حسن الخاتمة  -

 التوكل على هللا تعالى  -االيمان با� تعالى                                         ب   -  أ

  عالىالدعاء والتذلل � ت -حب هللا وطاعته                                            د  -ج 

اشرح الجملة السابقة " َوال�ِذيَن آَمنُوا َأَشد� ُحًبّا ِلل�هِ " قوله تعالى : من العالمات الدالة على حب هللا تعالى  -3
 .شرحا مبسطا 

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

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

  من خالل دراستك لدرس اإليمان با� تعالى عدد أربع صفات يستحال على هللا أن يتصف بھا  – 4

- ....................................................................... 
-                ....................................................................... 
- ....................................................................... 

  الدرس الخامس أقوال الصالة
  أقوال الصالة 

  

تكبیرة  األقامة
 األحرام
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9 
أمیرة محمد/ الحیل الجنوبیة    أ         مدرسة الموج الخاصة                       ثنائیة اللغة                               والیة السیب                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  
  

  المناقشة

 رتب قوال الصالة ترتيبا صحيحا  -1
 هللا أكبر -

التسلیم السالم 
 علیكم 

سمع هللا 
 لمن حمد

 

 التشھد

الركوع 
سبحان ربي 

 العظیم

السجود سبحان  قراءة الفاتحة 
 ربي األعلى 

 التوجھ هللا أكبر
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10 
أمیرة محمد/ الحیل الجنوبیة    أ         مدرسة الموج الخاصة                       ثنائیة اللغة                               والیة السیب                      

 سبحان ربي األعلى -
 التحيات � تعالى  -
 سبحان ربي العظيم  -
 سمع هللا لمن حمدا -

 "على ما يدل قوله صلى هللا عليه وسلم عندما نزل سبح اسم ربك األعلى فقال أجعلوھا في سجودكم  -2
..........................................................................................................................................................  

َالَة لِِذكْ : " قال تعالى  -3 َھ إِالَّ أََنا َفاْعُبْدِني َوأَِقِم الصَّ ُ َال إِلَٰ ِني أََنا هللاَّ  على ما تدل اآلیة السابقة . " ِريإِنَّ
.............................................................................................................................................................................................  

 .ة اذكر  القول األخیر من أقوال الصال -4
......................................................................................................................  

 ماذا تقول عندما تبدأ الصالة ؟ -5
.......................................................................................................................  

 :ما رایك في المواقف التالیة -6
 .......................................صلى المغرب ونسى یقول عند الرفع من الركوع سمع هللا لمن حمدا   - أ

 ..................................................................صلى الظھر ونسي لجلوس األخیر   -  ب
 ..................................................ده من السجدتین في الركعة صلى الفجر ونسي سج  -  ت
 ..............................................................صلى العصر ونسي الجلوس األول   -  ث

  
  
  
  
  
  
  

  دعوة الرسول ألھل الطائف
  أسباب رحلة الرسول صلى هللا علیھ وسلم ألھل الطائف 

 السیدة خدیجة وعمھ أبو طالب في عاما واحد سمي بعام الحزنوفاة  -1
 شدة إیذاء الكافرین للرسول وأصحابھ  -2
 دعوة أقوام أخرى لإلسالم -3
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11 
أمیرة محمد/ الحیل الجنوبیة    أ         مدرسة الموج الخاصة                       ثنائیة اللغة                               والیة السیب                      

  :الطائفصلى هللا علیھ وسلم ألھل  اختیار الرسولأسباب 
 قربھا من مكة  -1
 وجود قبیلتین قویتین وھما ثقیف وھوازن  -2

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  المناقشة 
 على ما یدل موقف زید بن حارثة من دفاعھ عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم وتلقى الضرب عنھ  -1

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

 .علل سبب ذھاب الرسول لطائف  -2

المصاحب 
 للرحلة

 زید بن حارثة 

كانت في 
 عام

المصاحب 
 للرحلة

و لم یؤمنون بالرسول 
أمر أطفالھم وعبیدھم 
 بضرب الرسول وزید 

من البعثة10  
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12 
أمیرة محمد/ الحیل الجنوبیة    أ         مدرسة الموج الخاصة                       ثنائیة اللغة                               والیة السیب                      

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

 اذكر موقف الطائف من دعوة الرسول صلى هللا علیھ وسلم مع البرھان على ردھم  -3

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

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

ارة الخاطئة مع تصویب الخطأ أن وجد فیما ضع عالم صح أمام العبارة الصحیحة وعالمة خطأ امام العب -4
 تحتھ خط 

 ...................................                الھجرة  كانت رحلة الطائف في العام العاشر من   - أ
 ....................................                     زید بن حارثةصاحب النبي في رحلة الطائف   -  ب
 ....................................و قبیلة األوسیوجد في الطائف قبیلتین قبیلة ھوازن   -  ت
 ..................................ھو موقف أھل الطائف من دعوة الرسول لھم             الرفضكان   -  ث
 ...................وجده عبد المطلبعام الحز ھو العام الذي توفي فیھ زوجة الرسول خدیجة   - ج
 على ما یدل جلوس الرسول تحت الشجرة ودعاء هللا  -5

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

 ر الرسول صلى هللا علیھ الطائف دون غیرھا لدعوة أھلھا لإلسالم ؟لماذا اختا -6

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

  

  

  

  

  من آداب طالب العلم

  :آداب مع المعلم 

 احترام المعلم  -
 توقیر المعلم -
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13 
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  الزمالء 

 احترامھم  -
 عدم السخریة منھم -
 مساعدة الضعیف منھم  -

  اآلداب العامة 
 التحدث بصوت عاليـ عدم اللعب أو                                    احترام المجلس  -
 تنظیم الوقت  -                     صفاء الذھن واالنتفاع بالعلم  -
 تعلم العلم وتعلیمھ للغیر  -                             عدم التحدث بدون علم -

  المناقشة

 :ما رأیك في المواقف التالیة  -1
 ....................................................................طالب یسخر من زمیل لھ أقل منھ دراسیا  -
 . ............................................................عادل یتحدث كثیر في حصة معلمة الریاضیات  -
 ......................................................تكتب ھند كل ما تقولھ المعلمة حتى تراجعھ في المنزل  -
 ........................................................أثناء شرح المعلم للدرس  عاليھیثم بصوت  یتحدث -
 ...................................................................یساعد ولید صدیقھ في حفظ آیات الحفظ  -

 عدد آدبین من آداب طالب العلم مع معلمتھ  -2
- ....................................................... 
- ........................................................ 

 وجھ نصیحة إلى زمیل لك رأیتھ یتحدث في الصف أثناء شرح المعلمة  -3

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

 .أذا رأیت صدیقك یخرب في اثاث المدرسة كیف تتصرف  -4

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