
 

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 السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/7islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                               

     

                  '.https://almanahj.com/om.'/7islamic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  '.https://almanahj.com/om.'/grade7                   

        للتحدث إلى بوت المناهج العمانية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 السابعامتحان الصف نموذج إجابة 
 م2016/2017  -هـ   1437/1438للعام الدراسي 
 األول الفصل الدراسي - األولالدور 

 درجة (40)الدرجة الكلية:                                   التربية اإلسالمية  المـــــــادة:
 ( صفحات2تنبيــــــــه: نموذج اإلجابة في )

 ولبة السؤال األإجا
 الصفحة الدرجة الصحيحة اإلجابة المفردة الجزئية

 
 
 
 
 

 
 

 أ

مدارس 
الفترة 
 الواحدة

 حن جن 1/يم  ىم مم خم 1/حم جم" 
 مي خي حي 1/ جي يه ىه مه جه ين ىن من1/ خن
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى 1/ٰر ٰذ يي ىي
  "    1/ رب يئ ىئ 1/نئ مئ زئ رئ1/ّٰ

 
 
 
8 

 
 
 
13 

مدارس 
ذات 

 الفترتين

 مخ1/جخ مح جح  مج حج 1/مث هت مت خت" 
 حض جض مص خص  حص1/مس خس حس جس
 خف 1/حف جف مغ  جغ1/مع جع مظ حط1/مض خض
   " 1/لك خك حك جك مق1/ حق مف

 
 
 
8 

 
 
 
14 

 
 1ب

 28 1 قلقلة صغرى أ
 28 1 قلقلة كبرى ب

 : حرف الميماإلدغام 2ب
 : حرف الباء اإلخفاء

1 
1 

85  
 86 

 
 لثانيإجابة السؤال ا

 الصفحة الدرجة الصحيحة اإلجابة المفردة الجزئية

 
 أ

1 √ 2 44 

 36 2 الرؤيا في المنام 2
 
 ب

 50 2 الولد الصالح 1

 91 2 الصعيد الطاهر /الطاهر التراب  /التيمم  2

    2يتبع/                                                        ( 1)                                                        



 لمادة التربية اإلسالمية السابعامتحان الصف نموذج إجابة 
 م2016/2017  -هـ   1437/1438للعام الدراسي 
 األول الفصل الدراسي - األولالدور 

 لثالثإجابة السؤال ا
 الصفحة الدرجة الصحيحة اإلجابة ئيةالجز

  :/1: قال رسول هللا لقاعن جابر بن زيد عن أنس بن مالك  أ
 "  1/بسبع وعشرين درجة 1/" الصالة في الجماعة خير من صالة الفذ 

3 63 

 33 1 ، ولم يؤمنوا بقلوبهم ألنهم آمنوا بألسنتهم ب
 يغرس في الضمير مراقبة هللا تعالى-2.                  الصوم يريح البدن-1 ج

 يحسن أخالق المسلم-4يكفر الذنوب.                          -3
 يبعث في نفس الصائم التقوى. -6.      يرقق القلب ويهذب المشاعر-5
 يعود المسلم على حبس رغبات النفس -7
 ينمي اإلحساس بنعمة هللا تعالى في الطعام والشراب-8

 (بما يؤدي المعنى يكتفى باثنين فقط ، وتقبل اإلجابة بأسلوب الطالب) 

1 
 

نصف 
درجة 
لكل 
 حكمة

42 

ألف بين أبناء المجتمع الواحد تقاء المتكرر في المسجد يزيد من التأن االل د
ويشعر المصلين أنهم عباد هللا يضمهم بيته فإذا مرض أحدهم أو غاب عنهم 

 )تقبل اإلجابة بأسلوب الطالب بما يؤدي المعنى( تفقدوه.

1 65 

 
 لرابعإجابة السؤال ا

 الصفحة الدرجة الصحيحة اإلجابة الجزئية

 67 1  القدرة على الصوم أ

)تقبل اإلجابة بأسلوب الطالب بما ورغبته في صحبته  لحبه للرسول ب
 يؤدي المعنى(

2 70 

دعاء هللا أن يرحم  –التذكير باهلل تعالى  –دعوة الناس إلى التوبة واالستغفار  ج
 عباده ويغيثهم بنزول الماء من السماء.

 .(بة المؤدية للمعنى بأسلوب الطالببواحدة مما سبق وتقبل اإلجايكتفى )

1 
 

102 

 قبل صالة العيد : زكاة فطر وأصاب السنة د
 بعد صالة العيد: فهي صدقة من الصدقات

1 
1 

113 

 
 لخامسإجابة السؤال ا

 الصفحة الدرجة الصحيحة اإلجابة الجزئية

 ( الصدق 1) أ
 ( الرجاء2)

1 
1 

108 
128 

 في نفوسهم. حب الجهاد غرس -2 تربيتهم على اإليمان والتقوى. -1 ب
 أعلمهم القرآن والسنة. -4  ألخالق الفاضلة.تربيتهم على ا -3
 أعلمهم معاني التضحية والثبات من أجل الدين.  -5

 ) يكتفى بذكر ثالثة فقط ، وتقبل اإلجابة بأسلوب الطالب بما يؤدي المعنى(

3 132-
133 
 

 اتباع جنازته عند موته.-1 ج
 .واإلحسان ألهله وأبنائه -2

1,5 
1.5 

54 

 (2 ) 


