
 

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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 الدور األول   لمادة التربية اإلسالمية نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الخامس امتحان

 م 1036/  1035 -هـ  3417/  3416للعام الدراسي 

 ] أجب عن جميع األسئلة التالية [ 
 

 أوالً : حفظ القرآن الكريم وتالوته
 

  : األولالسؤال 
ةِ َلا أُق   :  اكتب اآليات الكريمة التالية (أ ِقيااما ِم ال   ِسُم بِياو 

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

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

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

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

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

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

ن ساانُ ياقُوُل   .............................................................................................................. ِ فارُّ  اْل  ئٍِذ أاي نا ال ما ما  ياو 

 

 :  أكمل العبارات التالية بما يناسبها. 1 (ب

 

  : قال تعالى  ٌقُلُوٌب يَْوَمئٍِذ َواِجفَة  َواِجفَةٌ  "؛ معنى ": ..................................... 

  مع فرعون أنه كان يحول العصا الى  -عليه السالم -من معجزات سيدنا موسى........................ 

 
 

 ؟ فَاتَِّبْع قُْرآنَ  هُ ـقََرأْنَ  فَِإذَا  ما الرسم اإلمالئي للكلمة التي تحتها خط في قوله تعالى : . 2    
 

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

 
                                                                                                             

 
 1يتبع /             
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 م 1036/  1035 -هـ  3417/  3416للعام الدراسي  الدور األول اإلسالميةلفصل الدراسي الثاني للصف الخامس لمادة التربية امتحان نهاية اتابع / 

                                                       
 لية ـقـالع المهاراتثانياً : 

 
 : السؤال الثاني

 :فيما يلي طأ( أمام العبارة الخ ×أمام العبارة الصحيحة وإشارة ) √ ( ضع إشارة )  (أ
 )       ( . ميكائيل أفضل المالئكة على اإلطالق هو  -1

 )       ( .   لعدالة حاكمها النجاشي الحبشة لهجرة المسلمين  اختار الرسول -2

 
 

 : أكمل العبارات التالية بما يناسبها (ب

 .............................بألقاب منها  قبت فاطمة ل    .1

 .......................... هو -عليه السالم -نزل على سيدنا داود الكتاب الذي أ  .2

 
 : السؤال الثالث

 

 قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :   عن أبي هريرة أ(   

 األمانة أد  " 
............................................................................................................................ 

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

 ) اكتب الحديث الشريف إلى نهايته (. .....................................................................

 ؟ ألمه عندما رفضت دخوله في اإلسالمكيف كانت معاملة الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص ب ( 

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

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

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

 . المالئكةاذكر صفتين من صفات ج ( 
           1- ...................................................................................... ............................. 

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

 ؟ به عندما حطم االصنام ما العقوبة التي أنزلها قوم سيدنا ابراهيم د ( 
.................................................................................. ......................................................................

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

 
 1يتبع /                                                                                                                               



 م 1036/  1035 -هـ  3417/  3416امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الخامس لمادة التربية اإلسالمية الدور األول للعام الدراسي تابع / 

 : السؤال الرابع

 ؟ الصالة عن وقتها لمن يقدما الحكم الشرعي م (أ
.................................................................................................................................................................... 

 طهور وتحريمها التكبير(.مفتاح الصالة ال :) قال  (ب

. الشريف في الحديث تذكرالتي الصالة  من مبطالت اً واحد استنتج                 
.................................................................................................................................................................... 

 

 : بيّن حكم الصالة في الحاالت التالية (ج
         . الصالةفأكمل  آخر ركعة من صالته ه في نتقض وضوؤا -

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

                           .     فاتته صالة الظهر في الحضر بدون عذر فصالها في السفر اربع ركعات -
............................................................................................................................... 

 
؟ ((من أطاعني فقط أطاع هللا ومن عصاني فقد عصى هللا )): من قول الرسول  تفهم ذا ما   (د

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

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

 القيم واالتجاهاتثالثاً: 
 : السؤال الخامس

 مما يلي  : ( أمام السلوك السيء ×وعالمة ) ،  ( أمام السلوك الحسن √ضع عالمة )  (أ

 (          )               . في اللعب وتأخير الصالة ه لالستمراريوجه زمالء -1

 (   )             .  الطعام والشراب االحيوانات ويقدم لهيتعامل بالرفق مع  -2

 

؟ ماكن الخطرة عند نزول األمطار وجه نصيحة لصديقك  الذي يلعب في مجاري األودية واأل (ب
.................................................................................................................................................................. 

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

ك ْم أَن ت ؤدُّواْ األََمانَاِت ِإلَىإِنَّ   :قال تعالى ج (  ر  َ يَأْم   أَْهِلَها اّلل 
 ؟تمنك زميلك على شيء من أموالهماذا تفعل لو ائ                                   

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

..................................................................................................................................................................... 
 . انتهت األسئلة

 .مع أطيب األمنيات لكم بالتوفيق والنجاح 
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 دائرة التقويم الرتبوي

  

 ملادة الرتبية اإلسالمية للصف اخلامس م 5102/6102للعام الدراسي  االولالدور  –أمنوذج إجابة امتحان هناية الفصل الدراسي الثاين 

 

 درجة  04( صفحات                                                                           الدرجة الكلية :  3اإلجابة في ) 

 

 الصفحة الدرجة اإلجابة المفردة السؤال

 ( 
ل  

ألو
ل ا

سؤا
ال

21 
ة (

رج
د

 

 أ(

 

اَمِة  َوََل أُْقِسمُ   ْنَساُن أَلَّْن نَْجَمَع 1/بِالنَّْفِس اللَّوَّ أَيَْحَسُب اإْلِ
َي بَنَانَهُ 1/ِعَظاَمهُ  بَْل يُِريدُ  1/بَلَى قَاِدِريَن َعلَى أَْن نَُسِوِّ

ْنَساُن ِليَْفُجَر أََماَمهُ  فَِإذَا  1/يَْسأَُل أَيَّاَن يَْوُم اْلِقيَاَمِة  1/اإْلِ
                         1/الشَّْمُس َواْلقََمرُ َوُجِمَع  1/َوَخَسَف اْلقََمرُ  1/بَِرَق اْلبََصُر 

لكل آية 
 درجة
 
8 

22 

 ب(
 12 2 خائفة*        -2

  11 2 (يؤدي المعنى )يقبل أي لفظ                                  أفعى –ثعبان  –حية 
 22 1 .ناهقرأ -1

السؤال 
 الثاني
 

) ثمان   
 درجات (

 أ(
2- (×)   1 34 
1- ()  1 43 

 ب(
 233 1 ) تقبل إجابة واحدة فقط (البتول -بالزهراء   -2
 88 1  الزبور -1

 

 

 

 

 



2 

 

 ملادة الرتبية اإلسالمية للصف اخلامس   5102/6102للعام الدراسي  االولالدور  –أمنوذج إجابة امتحان هناية الفصل الدراسي الثاين اتبع /  

 الصفحة الدرجة اإلجابة المفردة السؤال

لث
لثا

ل ا
سؤا

ال
 

 (1 
ت (

جا
در

 

 أ(
 2/  إلي من ائتمنك" 

 2/  وال تخن
 2من خانك/

ثالث 
 34 درجات 

 41 2 ظل يحسن إليها ويعاملها بالمعروف ب(

 ج(
 ال يتعبون -    ال يشربون -ال ينامون    -ال يتزوجون     -     ال يأكلون -
 تعالى .مطيعون هلل  -يتشكلون على صور متعددة     -

 صفتين ( يكتفى بذكر)
2 14 

 أوقدوا نار وألقوه فيها د(
 43 2 تقبل اإلجابة بأسلوب الطالب ...       

بع
لرا

ل ا
سؤا

ال
 

 (1 
ت (

جا
در

 

 44 2 أو غير صحيحة أو ال يجوز صالته باطلة أ(

 ان يكون على طهارة - ب(
 14 1                                                 (يكتفى بواحدة فقط)   .                                       تكبيرة االحرام -

 ج(
 14 نصف درجة  أو غير صحيحة أو يعيد صالته  صالته باطلة -
 43 نصف درجة صالته صحيحة  أو يجوز  -  

 د(
 أو طاعة الرسول واجبة .  هللا الرسول صلى هللا عليه وسلم من طاعة أن طاعة

  
 تقبل اإلجابة بما يفيد المعنى ..

1 28 

س
خام

 ال
ؤال

لس
ا

 
 (8 

ت (
جا

در
 

 أ(
2- ) × ( 2 41 

1- ) √ ( 2 32 

 ب(
 انصحه ال يلعب في األودية ألنها تؤدى الى الموت .

 
 

 تقبل اإلجابة بأسلوب الطالب ...  
4 41 

 ج(
كما كانت من أن احافظ على هذه األمانة وأن أعيدها الى صاحبها متى أرادها 

 . غير نقصان
 تقبل اإلجابة بأسلوب الطالب ...  

4 34 

 

 انتهى أنموذج اإلجابة .


