
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )درجة ١٢(ت�وة القرآن الكريم وحفظه                              : السؤال ا�ول 

....................................... ربزبمبنبىبيب�X�Wُّ�أكتب ا!يات الكريمة    -أ   

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

َّلكمكجلحلخل............................................................................... �

 

----------------------------------------------------------------------  
  :ضع دائرة حول الحكم التجويدي المناسب لما تحته خط فيما يلي  - ب 

 :)الشفوي ا8ظھار(الكريم التي ورد فيھا حكم الميم الساكنة  ا!ية -١

�ُّ�X�Wأ َّيترثزثمث-  

َّملهلجمحم�X�Wُّ� -ب  

�ُّ�X�Wجَّهئجبحبخب-  

 
 ):القلقلة الكبرى ( ا!ية الكريمة التي ورد فيھا حكم -٢

َّمبهب�ُّ�-أ �

َّمثنثىثيثىفيف�ُّ� -ب  

َّملىليلامممرن�ُّ�- ج        
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

))���� � ���	 �
�� � ��� �
((  

  الدور األول للفصل الدراسي األولامتحان 

 الصف السابع

 

 
  سلطنة عمان

  وزارة التربية والتعليم

والتعليم  المديرية العامة للتربية
 محافظة شمال الشرقيةب



 .والحروف  ميم الساكنة من حيث التعريففي ال قارن بين ا8دغام وا8خفاء -٣
 

  حروفه  التعريف  الحكم التجويدي
      ا8دغام الشفوي
      ا8خفاء الشفوي

  
 ----------------------------------------------------------------------------  

  

  )درجة ٢٠(المھارات العقلية                            : السؤال الثاني 

 :فيما يليضع دائرة حول ا8جابة الصحيحة   - أ

  :المقدار المحدد لزكاة الفطر من ا�رز  )١(

  كج٤ما يقارب  -كج               ج١ما يقارب  -كج          ب٢.٢٥ما يقارب   -أ

 )٢ (�ُّ�X�Wالكتاب في اآلية يقصد به  َّنثىثيثىفيفىقيقاكلك:  

  ا8نجيل -التوراة                           ج - القرآن الكريم              ب  -أ

  
  :ماتحته خط إن كان خطأ وصوب أمام العبارة الصحيحة ) √ (ضع ع�مة - ب   

) رضي هللا عنه(أبو سلمه  قالھا...) من أراد أن تثكله أمه ،شاھت الوجوه (  -١

 )    (    أراد الھجرة عندما 

البيت المحرم في قوله  -٢

�ُّ�Xنتىتيترثزثمثنثىثيثىفيفىق�����H  المسجد

  (        )الحرام بمكة

 --------------------------------------------------------------------------  
  السؤال الثالث

 :بسنده ومتنه) فضل الصدق (أكتب حديث   ) أ
)......................................................................................................

.......................................................................................................
.....................................................................................................(  



قل آمنت باb ثم :(  أوصى النبي صلى هللا عليه وسلم سفيان بن عبدهللا الثقفي بقوله) ب
  ماذا تعني اeستقامة في الحديث السابق؟) استقم

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

  .عبر ث�ث طرق عددھا)صلى هللا عليه وسلم (نزل الوحي على النبي ) ج
٣.................................-٢.............................-١-.........................  

َّىنينجهمهىهيهجيحيخي�X�Wُّ�) د  

؟شريفةالذي ترشدك إليه ا!ية ال وضح المفھوم  
...................................................................................................  

 --------------------------------------------------------------------------------  
  السؤال الرابع

 ماذا يجب عليك إذا أفطرت يوما من رمضان وأنت مسافر بعذر السفر؟  ) أ
...................................................................................................  

  
  :بين الحكم الشرعي في ا!تي  ) ب

أجريت لمحمد عملية فلم يستطع الوضوء فترك الص�ة لحين خرجه من   -١
  .             ...................................................................المستشفى

  
 .صدقة الفطر بعد ص�ة العيد عنھا وعن عائلتھاتأخير إخراجھند  تنوي -٢

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

  :  ضع الدليل المناسب  جنب العبارة التي يشير إليھا) ج
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام (-)فامسحوا بوجوھكم وأيديكم منه(

  )يمموا صعيدا طيبافلم تجدوا ماءا فت(-)وe صوم إe بالكف عن محارم هللا(-)أخر
  
  الدليل  العبارة  م

    )ارتكاب المعاصي (من مبط�ت الصوم   -١

    .التيمم مسحة للوجه ومسحة للكفين  -٢

  

 



  ) رضي هللا عنھا(أبناء وبنات أسماء بنت أبي بكر  نشأ(بما تفسر العبارة ا!تية ) د
  ؟)على الشجاعة وطلب العلم  

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

  )درجات ٨(                   واeتجاھاتالقيم : السؤال الخامس 
 : رمز اeجابة المناسب فيما يليضع دائرة حول   ) أ

  

 :التمرد والعصيان سبب لسخط هللا وعذابه  تنطبق العبارة السابقة على  -١

 ).عليه الس�م(بعيسى ) عليھا الس�م( بشارة الم�ئكة لمريم  - أ

 ).عليه الس�م(رفض إبليس السجود �دم   - ب

  .من الشجرة) عليھما الس�م(أكل آدم وحواء    -ج

  :يحققھا  التوازن بين الخوف والرجاءمن ا�ھداف التي  -٢
 .اليأس من رحمة هللا تعالى   - أ

 .الطمع في ثواب هللا والتھاون في العمل   - ب
  .الخوف من عذاب هللا والحرص على نيل رضاه  -ج
  

ما .سالم طالب بالصف السابع يكثر من المزاح كذبا مع زم�ئه ليضحكھم    ) ب
 ؟النصيحة التي تھديھا له

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

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

بين دور المرأة المسلمة في : فضل ص�ة الجماعة من خ�ل دراستك لدرس ص�ة )ج
  محافظة المجتمع على ص�ة الجماعة؟

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

  

 " مع دوام التوفيق والتفوق   انتھت ا"سئلة " 
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  :حفظ القرآن الكريم وت�وته : أو� 

  : السؤال ا�ول 

  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب�X�Wُّ��–أ 
 زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
 حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من
 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب
 خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس
٣٥ ١٩: المعارج َّ خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف  

---------------------------------  
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�١  ٨٤صَّ خب حب جب  هئ  �X�Wُّ��-ج   - ١ب   �

  ٢٥ص               َّ يف ىف يث ىث نث مث �ُّ� -ب   - ٢  

١� �
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

))���� � ���	 �
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((  

  الدور األول للفصل الدراسي األولامتحان 

  الصف السابع

 نموذج اإلجابة 

 

 

  سلطنة عمان
  وزارة التربية والتعليم

  لمديرية العامة للتربية والتعليما 
 محافظة شمال الشرقية
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   -  ٣ب  
  حروفه  التعريف  الحكم التجويدي
إدخال الميم الساكنة في الميم المتحركة   ا دغام الشفوي

  ة في النطقدبحيث تصيران ميما مشد
  م

النطق بالميم الساكنة في حالة بين ا دغام   ا خفاء الشفوي
  .وا ظھار

  ب

  ٨٤- ٨٣ص
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  :السؤال الثاني 
  ١١٣ص                  كج٢.٢٥ما يقارب   -أ   -١  
 
  ١٢٤ص                                 ا نجيل -ج  - ٢ 

٢� �

� �

٢� �

  السؤال الثاني 
 ١٢١ص             )رضي هللا عنه(عمر بن الخطاب  )x (  -١     - أ

  ٦٠ص                                                       )√(   -٢   

� �

٢� �

٢� �

� �

  :السؤال الثالث 
صلى هللا عليه (عن النبي ) رضي هللا عنه(عبد هللا بن مسعود عن   - أ

وإن ،وإن البر يھدي إلى الجنة ،إلى البر  إن الصدق يھدي:((قال ) : وسلم
وإن الفجور ،وإن الكذب يھدي إلى الفجور ،الرجل ليصدق حتى يكون صديقا 

  ١٠٦ص    ))وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند هللا كذابا،يھدي إلى النار 

٣� �
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�١  ٢٩ص      تعني لزوم طاعة هللا تعالى اعتقادا وقوK وعمJ  - ب �

   بإرسال ملك -٣بالتكليم من وراء حجاب  - ٢الوحي المباشر     - ١   -ج
  ٣٢ص      )يكتفى اثنين فقط(

�A�78!ع�����١

9%:� �

فاZ ،تشير اYية إلى وجوب تنزيه هللا سبحانه وتعالى عن كل نقص     -د 
  ٨٠ص.شيء هسبحانه وتعالى K يمكن أن يشبھ

  

١� �
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  :السؤال الرابع 
 يجب علي قضاء ذلك اليوم بعد انتھاء الشھر    - أ

  ٦٦ص
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  ------ انتھى النموذج-------

 ٩٠ص عليه أن يتيمم ويصلي كيفما استطاع وK يجوز له ترك الصJة -١     - ب
فبعد الصJة تكون صدقة من     الصدقات .ينبغي عليھا إخراجھا قبل صJة العيد  -٢

  ١١٣ص .   وليست زكاة
  

١� �

١� �

   -ج         
  الدليل  العبارة  م

وL صوم إL بالكف عن (  )ارتكاب المعاصي (مبطKت الصوم من   -١
  ٦٥ص)محارم هللا

فامسحوا بوجوھكم (  .التيمم مسحة للوجه ومسحة للكفين  -٢
  ٨٩ص)وأيديكم منه

  

١� �
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   -د 
  
في تنشئتھم التنشئة الصالحة  فھي ربتھم )رضي هللا عنھا (بسبب دور السيدة أسماء  

، وغرست في نفوسھم حب الجھاد في سبيل هللا ،على اdيمان والتقوى وحب اdسJم 
صلى هللا عليه ( ومعاني التضحية والثبات وعلمتھم ما حفظته عن رسول هللا

  ١٣٣-١٣٢ص).وسلم

٢� �
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  :السؤال الخامس 
   - أ

 ٦٦ص       ب -١
  ١٢٩ص      ج -٢

١� �

١� �

   - ب
بالصدق في جميع أحواله فالكذب حرام في الجد والھزل وھو مناقض أنصحه 
  ١٠٨ص    )أو أي عبارة تخدم الفكرة(لkيمان 
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دورھا من خJل حثإخوانھا وإرشاد زوجھا وتربية أبنائھا على أھمية –ج
  .المحافظة على صJة الجماعة 

تJميذھا وأبناء وبنات وأمھات مجتمعھا على  التعاون من ومن خJل حث 
  ٦١ص.      أجل إحياء صJة الجماعة

٣�����د� �


