
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أوال: تالوة القرآن وحفظه..

 السؤال االول
 وله تعالى  " الى قلَهُ َدافِعٌ َسأََل َسائٌِل بَِعَذاٍب َواقٍِع  لِْلَكافِريَن لَْيَس ا(اكتب من قوله تعالى" 

 "ال يَْسأَُل َحِميٌم َحِميماً وَ "

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

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

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

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

 ن البدائل المعطاة .اختر اإلجابة الصحيحة م -1ب(

 ."بَّ تَبَّْت يََدا أَبِي لََهٍب َوتَ نوع القلقة في قوله تعالى " -*

 قلقلة كبرى(   -قلقلة صغرى -قلقلة وسطى -)

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

ِ فَقَْد هُِدَي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَقِيٍم ْم بِ َوَمْن يَْعتَصِ "تعاليحكم الميم الساكنة في قوله  -*  "اَّللَّ

 ظهار( إ  –دغام إ –خفاءإ - )

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

 

 تية:مثلة األن حكم الميم الساكنة في األبي -2

 

  "إِنَُّهْم فِْتيَةٌ آَمنُوا بَِربِِّهْم *"

  "إِنَّ الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم بِاْلَغْيبِ *"

  "َوأَْسقَْينَاُكْم َماًء فَُراتاً *"

  "َما لَُكْم َكْيَف تَْحُكُمونَ "*

 

اسم الطالب 

...............................................................: 
 2015/2016 الدراسيالعام 

 ( ورقات  3تنبيه األسئلة يف )   نالزمن: ساعتا

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (())رب اشرح يل صدري ويسر يل أمري

 ختبار الصف السابعا

 )الدور األول ( الفصل الدراسي االول

 

 

إدارة التربية والتعليم 

 الوسطىمحافظةب

 سلطنة عمان

 وزارة التربية والتعليم

 



 المهارات العقلية:ثانيا 

 السؤال الثاني
 

 

 :لمعطاة البدائالبين اختر االجابة الصحيحة من –أ

 :العمل بالجوارح من ركائز  -1

 اإليمان -القلب واللسان                          ج-ب                            القلب–أ 

 يقلب اإلمام رداءه ويستقبل القبلة ويدعو هللا في : -2

 صالة الجمعة -ج صالة االستسقاء                 -ب                صالة العيد     -أ

 

 -:مع تصويب الخطأخطأ  امام العبارة ال(×)العبارة الصحيحة وعالمة أمام(√)ضع عالمة-ب

 ............................)           ( .   وعشرين درجة بسبعصالة الجماعة خير من صالة الفذ ●

 

 .......................)     ( شرعها اإلسالم لتطهير نفس اإلنسان من اآلثام   ماليةالصوم عبادة ●

 

 : السؤال الثالث 
 

 " اكتب الحديث كامال بسنده ومتنه طلب العلم أخذت حديثا شريفا بعنوان" - ( أ

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

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

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

 ما المعنى االصطالحي للتوحيد ؟   –ب( 

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

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

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

 .يجب الحفاظ عليه   علل / كل مسجد يعتبر مكاناً -ج( 

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

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

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

 

 كبير السن والمسافر فيما يجب عليهما  إذا افطرا في رمضان .كل من قارن بين  -د( 

 

 

 

 

 المسافر كبير السن

  



 

 السؤال الرابع
 

 .استنتج الحكمة من ضرب األمثال في القرآن الكريم -(أ

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

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

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

 ما أثر الرجاء في حياة الطالب ؟ -( ب

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

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

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

 رع هللا التيمم نعمة منه ورحمة .في ضوء العبارةش-(ج

 ذكرسببا من االسباب الموجبة له.ثم ا  ما معنى التيمم شرعا؟ 

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

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

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

 تحثنا العبارة؟ وما أهم ثمار العلم في حياتنا؟ " علم بدون عمل ال قيمة له في الحياة "عالم-(د

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

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

 ثالثا القيم واالتجاهات

 السؤال الخامس
 

 اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة: تخيرـا(

 ـ إذا تغيبت عن إحدى الحصص بدون عذر وسألك المعلم عن سبب غيابك فإنك:1

 تمتنع عن الجواب (  ـ           غير  التلقي اللوم على    ) ـ تذكر السبب الحقيقي        ـ 

 

 : من حق الجار على جاره-2

 (   تعمد النظر داخل بيته للنظر الى اهله     -    العفو عن زلته والصفح عنه   -   يعطى نصيب من الميراث-) 

 

 ب("انقطاع الغيث من السماء مصيبة عظيمة تحل ببعض البلدان "

 ماذا تفعل كمسلم عند انقطاع المطر عن قريتك؟ -1

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

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

  على نعمة المطر ؟كيف تشكر هللا-2

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

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

 ج("من أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات "

 ثارها في حياتنا؟ آفي ضوء فهمك للحديث ما هذه الزكاة؟ و

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

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

 " انتهت االسئلة مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح"



 الوسطى ةإدارة التربية والتعليم بمحافظ

 نموذج إجابة امتحان الصف السابع

 2016/ 2015 الدور األول–)الفصل الدراسي األول 

 أوال: حفظ القرآن الكريم وتالوته:

 السؤال األول:

ِ 2( لِْلَكافِريَن لَْيَس لَهُ َدافٌِع )1" َسأََل َسائٌِل بَِعَذاٍب َواقٍِع )–أ  ( تَْعُرُج 3ِذي اْلَمَعاِرِج )( ِمْن َّللاه

وُح إِلَْيِه فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف َسنٍَة ) إِنههُْم  (5(فَاْصبِْر َصْبراً َجِميالً )4اْلَمالئَِكةُ َوالرُّ

َماُء َكاْلُمْهِل ) (7( َونََراهُ قَِريباً )6يََرْونَهُ بَِعيداً ) وُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْهِن ( َوتَكُ 8يَْوَم تَُكوُن السه

  (10َوال يَْسأَُل َحِميٌم َحِميماً ) (9)

 درجات 8 14(  ص 16( الى اآلية )1سورة المعارج  من اآلية )

 

 درجة لكل اجابة        (1سورة المسد اآلية )                          - قلقلة كبرى -1 –ب 

 (101ران  اآلية )سورة ال عماخفاء شفوي                       

 لكل نقطة نصف درجة                                                                        احكام الميم الساكنة  – 2 –ب 

 (13سورة الكهف اآلية  ) اإلظهار          - 

 (    12سورة الملك اآلية   ) اإلخفاء          - 

 (                                               27سالت اآلية )سورة  المراإلدغام            -

 (36سورة القلم  اآلية  )اإلظهار           -

 

 ثانيا : المهارات العقلية 

 ثمان درجات      السؤال الثاني

 درجتان34درس حقيقه اإليمان     ص اإليمان                 -االجابة ج-1-أ

 درجتان  4 – 102ص    االستسقاءدرس صالة  االستسقاء        -االجابة  ب-2-   



 درجتان63ص درس فضل صالة الجماعة      √االجابة  صحيحة   -1 – ب

 درجتان42ص  (    1درس الصوم )) عبادة بدنية(       ×  االجابة   خطأ   -2 -   

 السؤال الثالث

عن أبي هريرة رضي َّللا عنه قال : قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم   –أ ( 

"من سلك طريقا يطلب  فيه علما سهل َّللا له طريق الجنة " صدق رسول َّللا 

 درجات 393درس طلب العلم      ص  صلى َّللا علية وسلم               

 

التوحيد هو "االعتراف بأن َّللا واحد ال شريك له ، واإلقرار بأنه رب كل  –ب( 

 شيء، وإفراده بالعبادة دون سواه ، فمن عبد غير َّللا تعالى أو أشرك معه غيره

 واحدة درجة81درس توحيد َّللا تعالى    ص  .أو أنكر وجوده لم يكن موحدا 

ويذكر فيها اسمه                  يها ألن المساجد بيوت َّللا تعالى التي يعبد ف  –ج ( 

 واحدة درجة62درس اهمية المقدسات  ص 

 

 واحدة درجة68ص (     2درس الصوم )  –د ( 

 

 المسافر كبير السن

 يقضي ما افطر يطعم  عن كل يوم مسكين

 

 السؤال الرابع

ر كثي هداية سبب فيألن ضرب األمثال يبرز المعاني ويقربها إلى األذهان ، فضرب االمثال أ_

 واحدةدرجة79(   ص 3درس سورة البقرة )من المؤمنين وضالل كثير من الفاسقين

يغير أحوالهم الى األحسن ويجعلهم يحرصون على بر والديهم ويعاملون  -ب 

بعضهم بعضا باألخالق الفاضلة ، ويحترمون معلميهم ومدير مدرستهم ويجدون في 

 درجتان 127الرجاء والخوف  ص   درس (  تترك لتعبير الطالب)طلب العلم 

 

 من الحدث  ، مسح بعض أعضاء الجسم بتراب طاهر بنية التطهر -ج 

 



 األسباب كاآلتي :

 درجة90ص   درس التيممان يكون االنسان في صحراء وقت الصالة فال يجد الماء للوضوء   

 واحدة التعريف نصف واألسباب نصف

    –االسالم دين علم وعمل . وعمل بدون علم ال يدوم وال يكتب له النجاح  -د 

 درجتان       93   درس طلب العلم  ص أعظم ثمار العلم أنه يوصل إلي الجنة   

 

 ثالثا : القيم واالتجاهات

 السؤال الخامس

 

 درجة 108درس فضل الصدق    ص                 .تذكر السبب الحقيقي  -1 – ( أ

 درجة53درس حقوق الجار  ص .           العفو عن زلته والصفح عنه -2-  

 

اللجوء إلى َّللا بالمسارعة إلى التوبة واالستغفار واإلقالع عن المعاصي والتوجه   -1 –ب (   

 لكل إجابة درجة ونصفدرجات  3      الى َّللا بالدعاء وتأدية صالة االستسقاء

     . ورسوله في كل شيء مع اإلكثار من الذكر واالستغفار  العمل على طاعة َّللا -2         

 )تقبل إجابة الطالب بما يفيد المعنى(101ص         صالة االستسقاء  درس 

تدفع حاجة الفقراء وتدخل عليهم السرور  – أدائهاواجبة على كل مسلم قادر على  –زكاة الفطر  -ج (     

 درجات 3112درس زكاة الفطر    .       بث روح المودة والمحبة والتكافل االجتماعي –

 

 

  

 انتهى بحمد َّللا وتوفيقه


