
 

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                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  و
  

  :األسئلة الموضوعیة : أوال 
  

 :العبارات التالیة بما یناسبھا من الكلمات  أكمل - أ
 

 ................. ھو )) السفھاء (( نوع المد في كلمة  .1
 .....................ھو  ))الناس (( نوع المد في كلمة  .2
 ..................ھو "  دْك ذرً َطًرب ب  نَ َ ل" في قولھ تعالى  فیما تحتھ خط  نوع المد  .3
 ................... ھو "   واذي َأرج اْر: "  في قولھ تعالى " واذي َأرج " نوع المد في كلمة  .4

  
 -:فیما یلي  دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة ضع ب ـ          

 

نوع المد فیما تحتھ خط ھو "  اِْر واِْر  اَْْءَم اْداوَة وَأن و "  قال تعالى  )1
 :  مد

   منفصل  -أـ  متصل              ب           
 صلة –طبیعي             د  –ج                 

 
 :  تھ خط ھو مدنوع المد فیما تح " اَْر اْس وَأْطوا"  قال تعالى  )2

   منفصل  -أـ  متصل              ب           
 صلة –طبیعي             د  –ج                 

 
  :  نوع المد فیما تحتھ خط ھو مد "وا ُْد ذك َظر "  قال تعالى   )3

   منفصل  -أـ  متصل          ب           
   مد صلھ صغرى –د        طبیعي       –ج          

  
 :  نوع المد فیما تحتھ خط ھو مد"  ن َأَْك ذا ََت " قال تعالى  )4

   منفصل  -أـ  متصل              ب           
  الزم –طبیعي             د  –ج          

 
 :  خط ھو مدنوع المد فیما تحتھ  "ارولَ ذوه   آمو"  قال تعالى  )5

   منفصل  -أـ  متصل              ب           
  صلة  –طبیعي             د  –ج          

 
 :  نوع المد فیما تحتھ خط ھو مد " ن روََََ  َ " قال تعالى  )6

   منفصل  -أـ  متصل              ب           
 ل بد –طبیعي             د  –ج          

 : "  واُ ول اْق"  حركة المد الطبیعي في اآلیة الكریمة  )7
  الواو  - ب               األلفأـ            
  ال مد فیھا  –د             الیاء   –ج          

 
  :التصویب عمعلى اإلجابة الخطأ ) × ( وعالمة  على اإلجابة الصحیحة) √( عالمة ضعج ـ      

  
  ..). (     مد متصلھو "ا ب اْْطن  وا ِإنوَأُْط"  تعالى  المد في قولھنوع  .1
وُل ء اْق وزق اْطل ِإن "  مقدار حركة المد فیما تحتھ خط في قولھ تعالى .2

 لطْان  ًوھو أربع حركات "ز .......... (       )    .  ... 

 ) اد(    ارا اودة                      

 :التاریخ:                                االسم
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  :األسئلة المقالیة : ثانیا 
  

  :عن األسئلة التالیة  أجب
  

 . مد المنفصلال – المد المتصل ـ  المد الفرعي  -   المد الطبیعي – المد :كال من  عرف .1
............................................................................................. ......... 

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

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

.......................................................................................................  
 
 .فرٍق بین المد الطبیعي والمد الفرعي  .2

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

.......................................................................................................  
 
 .وضح سبب تسمیة المد المنفصل بھذا االسم  .3

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

 
 

 ؟ ما الفرق بین المد المنفصل والمد المتصل من حیث التعریف والحكم .4
....................................................................................................... 

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

....................................................................................................... 
 
 ؟  المتصل ، المنفصل: ما الفرق بین مقدار حركة كالً من المد  .5

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

 
 ؟ اً طبیعیاً و مداً فرعیاً استخرج من اآلیة الكریمة مد" ِإ َأزَْهََ   اَْدِر  "  قال تعالى  .6

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

 .اكتب آیة قرآنیة كمثال على المد الطبیعي  .7
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............................................................................................. ......................... 
 
)  واِن نَ مواذن وءوا ادار : (من قولھ تعالى ) ادار(یعد المد في كلمة / عللي  .8

 . مداً طبیعیاً 
............................................................................................. ......................... 


