
 

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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 أوال :حفظ القرآن وتالوته

 درجة(12)   :السؤال األول 
 من سورة القيامة اكتب اآليات من قول هللا تعالى: (أ)

" فإذا برق البصر" 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

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

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

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

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

 إلى قوله تعالى:" ال تحرك به لسانك لتعجل به".........    .............................................

 تخير اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة فيما يلي:  -1    (ب)

 "  تعني:أسفرالتي تحتها خط في اآلية التالية:" والصبح إذا  }أسفر   {كلمة  -أ

 أتى  -3                        أظلم              -2                             ضاءأ .1

 التي تحتها خط في اآلية التالية:" فرت من قسورة"  تعني: }قسورة  {كلمة  -ب

 ط  ـق   - 3                               أسد        - 2                   غزالن          -1

 اآلية عدد جنود هللا من المالئكة.قال تعالى "  وما يعلم جنود ربك إال هو "   استنتج من     -2)ب(     
 عدد المالئكة  .............................   

 

 2015/2016الدراسيالعام  ..................................................:..الطالب اسم

           ورقات ( 3) األسئلة يف  تنبيه: ساعتان الزمن:

 مادة التربية اإلسالمية --خامساختبار الصف ال
 الدور الثاني –الفصل الدراسي الثاني
 

 

 سلطنة عمان
 وزارة التربية والتعليم
إدارة التربية والتعليم 
 بمحافظة الوسطى 
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 درجة (        20ثانيا : المهارات العقلية )

      درجات ( 8)  :   السؤال الثاني
                              

 ) أ ( أكتب عبارتين تؤديان إلى بطالن الصالة من العبارات التالية:
 ة.هالسواك /  األكل والشرب / إغماض العينين في الصالة/ القهق 

                   
 ............................................ -1الذي يبطل الصالة:                    

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

 صنف العمل الذي يدل على طاعة هللا تعالى فيما يلي: (ب)

 المساجد/ قتل جمل / بر الوالدين وطاعتهما. الصالة فيالتاجر الذي يطفف الميزان/ 
                  
 عتبر طاعة هلل فيما سبق هو: العمل الذي ي                  

     1-............................................................ 
2- ...........................................................                            

 
                                          درجات ( 6)      السؤال الثالث : 
 

 .اكتب الحديث بسنده ومتنه   ]حرمة إيذاء المسلم [أ ( درست حديثاً شريفاً بعنوان
........................................................................................................................

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

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

 )ب(  ما أهم أسباب اختيار الحبشة للهجرة إليها:
 عدالة حاكمها النجاشي. -1
 سهولة السفر إلى الحبشة. -2
 أهل الحبشة.والعالقات الطيبة بين أهل مكة  -3
 

 إبراهيم عليه السالم : )ج(  كان
ً  -3مسلماً                                -2يهودياً                            -1  نصرانيا
 

 ن النتيجة المترتبة على التناجي بين اثنين دون الثالث.)د(  بي  
.................................................................................................................... 
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                                     درجات ( 6السؤال الرابع  )
 
 أردت اختيار صديق لك؛ فما أهم صفة للصديق الصالح؟ )أ( إذا

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

 :فيما يلي أمام العبارة التي تدل على خلق الرفق( √ )ب(  ضع عالمة ) 
 )              (              طالب ضرب هرة بشدة في رأسها بال مبرر.             -1
 )               (                          .اخرج طالب كتابه ليحل منه أسئلة االمتحان -2
 )               (              .المنزلي الواجب كتب عذر طالب مريض لم يل  قب   معلم   -3
 )               (                             .شرطي  يساعد مريضاً حتى يركب دابته  -4
 

هذا  قوم فعلوا" كيف يفلح وسلم:الذي يؤخذ من قول رسول هللا صلى هللا عليه  الخلق النبوي )ج( ما
 بنبيهم"؟

............................................................................................................................... 
 شخص: متى يوم القيامة. )د( سألك

 بم ترد عليه؟  وبماذا تؤكد قولك؟
................................................................................................................................. 

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

      درجات   (  8)   :  ثالثا : القيم االتجاهات
 الخامس :السؤال 

 
 أ(  أكمل العبارتين التاليين بما يناسبهما

 ................................ على    دليل   "فإذا برق البصر*** وخسف القمر" هـذه األحداث -1     
 ............................  في بني ونسب سعد بن أبي وقاص  يجتمع نسب رسول هللا من أمه   -2    

    
 .أذكر ثالثة من السلوكيات التي تساعدك على حماية البيئةب(     
1............................................................................................................................... 
2............................................................................................................................... 
3............................................................................................................................... 

 
                  تنصح زميل لك يتصف بالطمع وحب الدنيا والحسد وأكل الحرام ؟ م  ج( ب  

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

 
 
 

 .لكم بالتوفيق مانياألانتهت األسئلة مع 
 

 



 
 
 
 
 

 املادة : الرتبية اإلسالمية
العام الدراسي 

2015/2016 

 اإلجابة 
الصفح

 ة
 الدرجة

 أوال: حفظ القرآن الكريم وتالوته:
 السؤال األول:

( 11( كال ال وزر )10( يقول اإلنسان يومئذ أين املفر )9( ومجع الشمس والقمر )8وخسف القمر )) أ ( "
( ولو ألقى 14( بل اإلنسان على نفسه بصرية )13إلنسان يومئذ مبا قدم وأخر )( ينبؤ ا12إىل ربك يومئذ املفر )

                                             ("15معاذيره )
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 درجات 8
حتذف 

درجة لكل 
أربعة أخطاء 

 إمالئية
 
 

 1 15 أضاء -1

 1 15 أسد -2

  .هللا ال إ ماليعلمه عدد المالئكة
16 

2 

 السؤال الثاني
 القهقهة -2                              األكل والشرب -1(  ) أ

 20اعتهما       ص الوالدين وطبر -2    الصالة في المساجد -1 ) ب (
                           

 كل جزء4 24
 درجتان

4 
 

 مادة التربية اإلسالمية  - خامسالالصف  امتحان نموذج إجابة

 الثانيالدور  - ثانيالالفصل الدراسي 

 
 

 سلطنة عمان
 وزارة التربية والتعليم
إدارة التربية والتعليم 
 بمحافظة الوسطى



 
 اإلجابة مع الشكر والتقدير ورقة انتهت

 السؤال الثالث:
النبي صلى هللا عليه  قال قال:رضي هللا عنه عمر بن عبد هللا ) أ ( عن 

"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى لم:وس
 .                                                                 “عنه هللا 

            عدالة حاكمها النجاشي -1  ) ب (
                                                                                    

                                                                       مسلما   -2  ) ج ( 
 

تؤدي  / يدخل الحزن في قلب الثالث/يؤدي لفقدان الثقة بين األصحاب) د (    
                 لتقطيع أواصر المحبة بين الناس.     )تقبل واحدة بلفظ الطالب(

 
21 
 

30 
 

37 
 

87 

3 
1 

 
1 
1 

 السؤال الرابع:
 صالح الذي له أخالق حسنة أو يحافظ على صالته. الالصديق ) أ ( 

 ابة بلفظ الطالب(                ج)تقبل اإل                                                                 

52 
1 

 2 73 4+        رقم        3رقم  ب(

 الصبر) ج ( 
80 1 

 
 ( أقول: ال يعلم قيام الساعة أحد إال هللا.) د 

 بآية من كتاب هللا.واستدل 
69 2 

 السؤال الخامس:
 أو حدوث يوم القيامة. وقوع -1) أ (                   

 .                                                                بني زهـرة  -2                         

 
39 
56 

 
1 
1 

           الطريق أو في األفالج. يال أكسر الزجاجات الفارغة ف-1
   أضع القمامة في الحاوية المخصصة. -2 
 نتهاء من دراستها.االبعد وكتبي  ال  أمزق  أوراقي -3 

91 3 
 
 

ج (      أنصحه عدم التكالب على الدنيا بل يحرص أن يكون كسبه حالل ) 
 من رزقه. خذ أكثريأواليقين أنه ال 
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