
 

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 الحادي عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/11                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر في مادة حضارة اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/11history                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر في مادة حضارة اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                   

                 

                  '.https://almanahj.com/om.'/11history2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر اضغط هنا                                

                  '.https://almanahj.com/om.'/grade11                   

        للتحدث إلى بوت المناهج العمانية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 انسبدي عشرف ـبٌ انصـايزس
 و1036/1037  -هـ  3417/3418نهعبو اندراسي 
 انثبَي انفصم اندراسي - األولاندور 

 
 

 .بدصفس ( 30 االيزسبٌ: ) أسئهخ صفسبد عدد●           انسضبرح اإلسالييخ. انًبدح:●
 .َفسهب انىرقخ في اإلخبثخ●                 سبعزبٌ .:اإلخبثخ زيٍ●

 
  اسى انطبنت

  انصف  انًدرسخ
 
 

ا
ال

سؤ
ن

 

 انزىقيع ثبالسى اندرخخ

 انًصسر األول ثبنسروف ثبألرقبو
 

 انًصسر انثبَي
 

3     

1     

1     

4     

  انًدًىع
 

 يراخعخ اندًع هخًع
انًدًىع 

    انكهي

 
 

 
 



(3) 
 انسبدي عشر ايزسـبٌ انصـف

 و1036/1037  -هـ  3417/3418نهعبو اندراسي 
 انثبَي انفصم اندراسي -األول اندور 

 انسضبرح اإلسالييخ انًبدح:
 أخت عٍ خًيع األسئهخ اآلريخ

نكم يفردح يٍ انًفرداد خبثخ انصسيسخ إل: ضع دائرح زىل ريس انسؤال األولا
 :اآلريخ

ثٕٟ عبَ , ٚاٌذٌٚخ اٌزٟ ٠مع ف١ٙب ِغدذ األصسبة اٌزٞ ٠ّزبص ثزص١ّّٗ اٌعشثٟ( 3
9009:َ 

 ع١شالٔىب.-د            ثبوغزبْ.    -ج           .   اٌص١ٓ -ة            ٕذ.اٌٙ -أ 
 
 :ٚعشفذ ثّٕصٛس ؽبٖ اٌىج١شؽخص١خ راد أصٛي عّب١ٔخ زىّذ ٍِمب, ( 2
  ثٓ اٌمبعُ.عجذهللا  -ة ثشا١ُ٘.                      إأزّذ ثٓ  -أ 
 عجبد.عع١ذ ثٓ  -د                ثشا١ُ٘.إٗ ثٓ ٠ٛعّبع١ٍإ -ج

  
 :مظ ٌّٛأئ اٌص١ٓ ٚخٕٛة ؽشلٟ آع١برُ ف١ٗ رغ١١ش عف١ٕخ خٛ٘شح ِغ عبَ ١ِالدٞ( 3
 2095 -د             2090 -ج              2005 -ة                  2000  -أ
 

ِٓ لز١جخ ثٓ ِغٍُ اٌجبٍٟ٘ ٌٛعظ آع١ب اٌزشر١ت اٌصس١ر ٌّشازً فزٛزبد اٌمبئذ اٌّغٍُ ( 4
 :األلذَ إٌٝ األزذس

 
                                                         -أ                                                                                                                                                                  -تـــــــــــ

                                                                                                                   
 

    -ج    -ذــــــــــ
 

                                                        
 

 1يزجع/

 .عّشلٕذ -9
 .طخبسعزبْ -2
 اٌؾبػ. -3

 طخبسعزبْ. -9
 عّشلٕذ. -2
 اٌؾبػ. -3

 طخبسعزبْ. -9
 .اٌؾبػ -2
 .عّشلٕذ -3

 .اٌؾبػ -9
 .طخبسعزبْ -2
 .عّشلٕذ -3

 



(1) 
 انسبدي عشر ايزسـبٌ انصـف ربثع  

 و1036/1037  -هـ  3417/3418نهعبو اندراسي 
 انثبَي انفصم اندراسي -األول اندور 

 انسضبرح اإلسالييخانًبدح: 
 ربثع انسؤال األول:

    
اإلعالَ  شٌزٞ أطٍك ِٕٗ اٌزبخش اٌعّبٟٔ ِسّذ ثٓ ثٍؾبد ٌٍّغبّ٘خ فٟ ٔؾا١ٌّٕبء ا( 5

 :فٟ عٛازً خٕٛة ؽشق آع١ب
 .صٛس -د         .س٠غٛد   -ج     .       ِطشذ -ة                .صسبس -أ  
 
 :رخز٘ب إٌجبٕ٘خ عبصّخ ٌُٙاخض٠شح رمع فٟ أسخج١ً الِٛ عٍٝ اٌغبزً اٌى١ٕٟ ( 6
 ثبرٟ. -د              .وٍٛح -ج              .ِذغؾمش -ة             .صٔدجبس -أ  
 
 :اٌخش٠طخ اٌصس١سخ اٌزٟ رّثً األٔذٌظ( 7
 -ة                                                      -أ  
 
 
 
 

 
 -د                                                 -ج  

 
 
 
 
 

٠ٚذخً  ,ٌٝ أٚسٚثبإٔمٍٖٛ ٚ ٗ اٌص١ٍج١ْٛ عٍٝ عبزً عٛس٠بع١ٍ( إٌجبد اٌزٞ رعشف 8
 اٌٛصفبد اٌطج١خ:رشو١ت اٌعذ٠ذ ِٓ فٟ 
 اٌّؾّؼ.-د  اٌزسح اٌج١ضبء.        -ج        اٌجط١خ. -ة        لصت اٌغىش. -أ

 
 1/يزجع



  
(1) 

 انسبدي عشر ايزسـبٌ انصـفربثع 
 و1036/1037  -هـ  3417/3418نهعبو اندراسي 
 انثبَي انفصم اندراسي -ول األاندور 

 انسضبرح اإلسالييخانًبدح: 
  ربثع انسؤال األول:

 ٓ ف١ٗ ١ِّضاد ؽعش اٌزشٚثبدٚس:ث١  ( ِٓ أؽٙش وزت اثٓ زضَ 9
 ٔثبس اٌدٛ٘ش. -د   خبِع اٌّفشداد.  -ج   طٛق اٌسّبِخ.  -ة اٌض٠ح اٌصبثئٟ.   -أ
 

 ثشٔغزْٛ األِش٠ى١خ:طٍك اعّٗ عٍٝ أفخُ أخٕسخ خبِعخ أ( طج١ت ِغٍُ ِؾٙٛس 90
 خبثش ثٓ ز١بْ. -دٔص١شاٌذ٠ٓ اٌطٛعٟ.   -ج.  اٌشاصٞأثٛ ثىش-ساؽذ اٌع١ٕٟ . ة -أ
 

 عال١ِخ:( اٌّذ٠ٕخ اٌزٟ أٔؾئ ف١ٙب أٚي ِصٕع ٌٍٛسق فٟ اٌجالد اإل99
 .اٌم١شٚاْ -د                  ثغذاد.  -جاٌمب٘شح.            -ة دِؾك.          -أ
 

ٌٝ ِٛلع خشاعبْ اٌزٟ وبْ ٚا١ٌب ع١ٍٙب اٌمبئذ اٌعّبٟٔ إاٌزٞ ٠ؾ١ش اٌشلُ اٌصس١ر  (92
 :اٌٍّٙت ثٓ أثٟ صفشح

 

 

 

 

 

 

 

    
        4-د                      3-ج                   2-ة               9-أ 
 ٠4زجع/                                                                                               

4 
1 

1 

3 



 
(4) 

 انسبدي عشر ايزسـبٌ انصـف ربثع  
 و1036/1037  -هـ  3417/3418نهعبو اندراسي 
 انثبَي انفصم اندراسي -األول اندور 

 ضبرح اإلسالييخسانانًبدح: 
 أخت عٍ األسئهخ انزبنيخ: :ثبَيانسؤال ان

 ٌذاي ع١ٍٙب:أٚال: اعزجذي اٌعجبسر١ٓ ا٢ر١ز١ٓ ثــ ) اٌّفَٙٛ / اٌّصطٍر ( ا 

زّالد عغىش٠خ لبَ ثٙب  ..................(...............)......................... -أ

َ( أل٘ذاف عذ٠ذح ِٕٙب 9299-9096عال١ِخ ث١ٓ عبِٟ )األٚسٚث١ْٛ عٍٝ اٌجالد اإل

 د١ٕ٠خ وبٌغ١طشح عٍٝ ث١ذ اٌّمذط.

....( خض٠شح رمع إٌٝ اٌدٕٛة ِٓ ...................................................)  -ة

عزجش ِٓ ِعبثش أزمبي اٌسضبسح ٚر ,إ٠طب١ٌب ٚرعذ أوجش خضس زٛض اٌجسش اٌّزٛعظ

 عال١ِخ إٌٝ أٚسٚثب.اإل

 
 ( أدسط اٌؾىً ا٢رٟ, ثُ أخت عٓ األعئٍخ اٌزٟ ر١ٍٗ:أثب١ٔب : 

 اٌّعٍُ اٌزبس٠خٟ اٌظب٘ش فٟ اٌؾىً.اعُ  -9

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

 ٌٚخ اٌزٟ ٠مع ف١ٙب؟اٌذ ِب -2

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

 اٌسبوُ اٌزٞ ثٕبءٖ. اعُ -3

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

 
 
 

 ٠5زجع/



 
 (5) 

 انسبدي عشر ايزسـبٌ انصـفربثع  
 و1036/1037  -هـ  3417/3418نهعبو اندراسي 
 انثبَي انفصم اندراسي -األول اندور 

 انسضبرح اإلسالييخانًبدح: 
                                               :ربثع/ انسؤال انثبَي

 ( أوًّ اٌخش٠طخ اٌز١ٕ٘خ اٌزب١ٌخ :ة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثبٌثب:

 ٟ:ٚفك اٌدذٚي اٌزبٌ اإلعال١ِخ اٌّغزمٍخ فٟ خٕٛة آع١بأ( لبسْ ث١ٓ اٌذ٠ٚالد 

 اٌّؤعظ ثذا٠خ إٌؾأح ثبٌمشْ اٌٙدشٞ. اعُ اٌذٌٚخ

 ................................. ....................................... اٌغض٠ٛٔخ.

 ................................ ...................................... اٌّغ١ٌٛخ.

 
 ٠6زجع/

 عهًبء يسهًىٌ. هبعهىو ثرع في

 
 انفيسيبء

 
2-......... 

 
3-.......... 

 
9-............................. 

 
 .انشريف اإلدريسي

 

 .عجدهللا انجزبَيأثى



 
 (6) 

 دي عشرانسب ايزسـبٌ انصـفربثع 
 و1036/1037  -هـ  3417/3418نهعبو اندراسي 
 انثبَي انفصم اندراسي -األول اندور 

 انسضبرح اإلسالييخانًبدح: 
                                               ربثع/ انسؤال انثبَي:

اٌزدبس٠خ اٌعب١ٌّخ فٟ ؽشق آع١ب  ة( فغش : رعزجش اٌص١ٓ أثشص اٌٛخٙبدثبٌثب: 

 ٙدشٞ األٚي.ثبٌمشْ اٌ

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

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

 
 أخت عٍ األسئهخ انزبنيخ : انسؤال انثبنث:

األزذاس اٌزبس٠خ١خ ا٢ر١خ ٚفك اٌفزشح اٌض١ِٕخ اٌزٟ ٚلعذ ف١ٙب ِغزع١ٕب  سرت أٚال:
 ثبٌّغطشح اٌض١ِٕخ:

 ٘دشح آي اٌدٍٕذٜ إٌٝ ِٕطمخ الِٛ,  فزر ثخبسٜ,  )ل١بَ دٌٚخ اٌغالخمخ, 
 ثبض١خ اٌثب١ٔخ(اإلِبِخ اإل رأع١ظ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 ٠7زجع/

  

 هــ  419                                           هــ                                         90                       
 هــ                                                       377                            هـ                  81       

 ................................................. -أ
 

 ..................................................-ج

 ................................................. -ة
 

 ................................................. -د
 



(7) 
 انسبدي عشر ايزسـبٌ انصـفربثع 

 و1036/1037  -هـ  3417/3418اندراسي  نهعبو
 انثبَي انفصم اندراسي -األول اندور 

 انسضبرح اإلسالييخانًبدح: 

 

 ربثع / انسؤال انثبنث:
 ٠ٍٟ : ثب١ٔب : أ( دًٌ ٌّب

 ٠طب١ٌْٛ فٟ عصش إٌٙضخ ثصٕبعخ اٌّعبدْ اٌؾشل١خ.رأثش اإل -9
........................................................................................................ 

......................................................................................................... 
 
 َ.9959ز١بء اٌعاللبد اٌسضبس٠خ ث١ُٕٙ ٚث١ٓ اٌعشة عبَ إعٍٝ  زشؿ اٌصم١ٍْٛ -2

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

 
 ثُ أخت عٓ األعئٍخ اٌزب١ٌخ: ,ٔظش ٌٍصٛسح اٌزٟ أِبِهأة(     
 ٌّطجعخ اٌزٟ وبٔذ ِٓ ٔزبئدٙب ِب اعُ ا -9

 ١ٌٙب اٌصٛسح؟إظٙٛس اٌصس١فخ اٌزٟ رؾ١ش 
................................................ 

 عُ اٌسبوُ اٌزٞ أٔؾبء ٘زٖ اٌّطجعخ. -2
.....................................................  

 

 

 

 

 ٠8زجع/
 

 



(8) 
 انسبدي عشر ايزسـبٌ انصـفربثع 
 و1036/1037  -هـ  3417/3418نهعبو اندراسي 
 انثبَي انفصم اندراسي -األول اندور 

 انسضبرح اإلسالييخانًبدح: 

 ربثع انسؤال انثبنث:
 :ب ثُ أخت عٓ األعئٍخ اٌزٟ ر١ٍٙ ر١خأدسط اٌخش٠طخ ا٢ :ثبٌثب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بثش أزمبي اٌسضبسح ِب اٌشلُ اٌذاي عٍٝ عبصّخ اٌذٌٚخ اٌعثّب١ٔخ اٌزٟ وبٔذ أزذ ِع -أ 

 االعال١ِخ إٌٝ أٚسٚثب.

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

 ( فٟ  اٌذائشح اٌزٟ رؾ١ش ٌٍذٌٚخ  اٌزٟ ٠ٛخذ ثٙب ِغدذ لطت ِٕبس.2أوزت اٌشلُ ) -ة 

( فٟ عٙذ زىُ اٌذٌٚخ ١ٌ5ٙب ثبٌشلُ )إبس عالَ فٟ إٌّطمخ اٌّؾِب طشق أزؾبس اإل -ج
 اٌجٛعع١ذ٠خ.

          ......................................................................................................
 ( ثبٌٕغجخ ٌخ١ٍح اٌجٕغبي.١ٌ4ٙب ثبٌشلُ )إِب اٌدٙخ اٌشئ١غخ اٌزٟ رمع ف١ٙب اٌذٌٚخ اٌّؾبس  -د

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

 
 ٠9زجع/

1 
3 

 
 

5 

خهيح 
 انجُغبل

4 



 
(9) 

 انسبدي عشر ايزسـبٌ انصـفربثع 
 و1036/1037  -هـ  3417/3418نهعبو اندراسي 
 انثبَي انفصم اندراسي -األول اندور 

 انسضبرح اإلسالييخانًبدح: 

 أخت عٍ األسئهخ انزبنيخ :  :عانسؤال انراث
 أٚال : عًٍ ِب ٠ٍٟ:

رّزبص طش٠مخ رص١ُّ اٌعّبسح ٌٍّذخً اٌسشثٟ فٟ ثبة اٌمٍعخ إٌٝ داخٍٙب ثبٌزعشج عٍٝ  -أ
 ؽىً صا٠ٚخ لبئّخ.

........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
 رٍمٝ  اٌعثّب١ْٔٛ أثٕبء فزٛزبرُٙ فٟ أٚسٚثب رشز١جب ِٓ ؽعٛثٙب. -ة

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

 ثب١ٔب :
بْ ٚإٌٙذ ِٓ فزشاد عجمذ ظٙٛس ٔؾطذ اٌعاللبد ٚاٌصالد اٌسضبس٠خ ث١ٓ عّ"
زً إٌٙذ بعٍٝ عٚخبصخ  ,ش ِٓ اٌعّب١١ٔٓ ِٕبطك ِخزٍفخ فٟ إٌٙذٚاعزٛطٓ وث١   ,عالَاإل

 اٌغشثٟ".
 اٌعجبسح اٌغبثمخ أخت عٓ األعئٍخ ا٢ر١خ: ءفٟ ضٛ

 .ِٕز اٌمذَ اٌعاللبد ث١ٓ عّبْ ٚإٌٙذ ِب اٌعبًِ اٌشئ١غٟ ٌٕؾبط -أ
........................................................................................................ 

........................................................................................................ 
 ِب االعُ اٌزٞ ٠طٍك عٍٝ عبزً إٌٙذ اٌغشثٟ ؟ -ة

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

 
 ٠90زجع/



 
(30) 

 انسبدي عشر ربثع ايزسـبٌ انصـف
 و1036/1037  -هـ  3417/3418نهعبو اندراسي 
 انثبَي انفصم اندراسي -األول اندور 

 انسضبرح اإلسالييخانًبدح: 

 .اَزهذ األسئهخ يع اندعبء نهدًيع ثبنزىفيق وانُدبذ

 ربثع / انسؤال انراثع:
 ثبٌثب:

زغت أدبصارُٙ وّب  ١خاٌطج اٌعٍَٛ أ ـ صٕف اٌعٍّبء اٌّغ١ٍّٓ ا٢ر١خ أعّبءُ٘ فٟ ِدبي
 اثٓ إٌف١ظ( -عٍٟ ثٓ اٌعجبط  -أثٛ اٌمبعُ اٌض٘شاٚٞ  -ثٓ ع١ٕبء فٟ اٌدذٚي :) ا

 االٔدبص اٌعبٌُ اٌّغٍُ

 

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

رّىٓ فٟ وزبثٗ اٌٍّىٟ ِٓ اوزؾبف أخطبء وج١شح 
 ألطجبء ا١ٌٛٔبْ.

 

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

أصجر وزبثٗ  اٌّشخع األعبعٟ فٟ رذس٠ظ اٌطت 
 ٚسٚث١خ. بٌدبِعبد األث

 

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

صبزت اٌفضً األٚي فٟ اٌىؾف عٓ اٌذٚسح 
 اٌذ٠ِٛخ فٟ اٌشئز١ٓ.

 

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

ِٓ اٌع١ٍّبد  لبَ ثبٌعذ٠ذأؽٙش خشازٟ اٌعشة, 
 اٌدشاز١خ فٟ اٌع١ٓ ٚاألعٕبْ.

د عٍٝ أزؾبس اإلعالَ فٟ ِٕطمخ خٕٛة ؽشق ة ـ " ٕ٘بن اٌعذ٠ذ ِٓ اٌعٛاًِ اٌزٟ عبعذ
 آع١ب" أروش أث١ٕٓ ِٕٙب

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

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



 
 

 
 
 

 
 

 انحبدي عشر امتحبن انصفومىذج إجببت                                         
 و1036/1037 -هـ  3417/3418نهعبو اندراسي 
 انثبويانفصم اندراسي  - األولاندور 

 .درجت (60  )اندرجت انكهيت:                   . سالميتانحضبرة اإل   انمـــــــبدة:
 .( صفحبث 6مىذج اإلجببت في )تىبيــــــــه: و

 أوالً: إجببت انسؤال انمىضىعي:   
 انصفحت اندرجت اإلجببت انبديم انصحيح انمفردة

 79 2 .انصٍٛ ب 1
 111 2 .ػثذهللا تٍ انماعى ب 2

 111 2 2111 ج 3

 أ 4
 

 .خاسعراٌط
 .عًشلُذ
 .انؾاػ

 

2 55 

 117 2 .سٚغٕخ ج 5

 114 2 .تاذٙ د 6
9 

 د

 
 
 

2 129 

 135 2 .لصة انغكش أ 5
 142 2 .حطٕق انذًاي ب 7

 145 2 .تكش انشاص٘ ٕأت ب 11

 155 2 .تغذاد ج 11

 55-54 2 4 د 12

 دسجح24 انًجًٕع

 1ٚرثغ/



 
 (1) 

 انحبدي عشرامتحبن انصف تببع ومىذج إجببت 
 و1036/1037  -هـ   3417/3418نهعبو اندراسي 
 ويانثبانفصم اندراسي  - األولاندور 

 انحضبرة اإلسالميتانمبدة : 
 انسؤال انثبوي: إجببت األسئهت انمقبنيت: ثبويب
           

                                                                                                  
 1يتبع / 

 

 انصفحت اندرجت اإلجببت انصحيحت انمفردةانجزئيت

 أواًل 

 أ

 311 3 .انذشٔب انصهٛثٛح

 ة
 317 3 .صمهٛح

 بثبويً 

 أ 

  3 .ـ     ذاج يذم 1
 
 
91 

 3 ./ أجشاـ      انُٓذ 2

 3 .ؽاِ جٛٓاٌ ) جٛٓاٌ(ـ      3

 ة

 / انٓٛثى ( تٍاانٓٛثى )  تٍاذغٍ ان ـ    انثٛشَٔٙ / 1
 ٚؼمٕب انكُذ٘/ اتٍ عٓم. 

 ) ٚكرفٙ تزكش ٔادذ(             

 
 
3 

353 

 انجغشافٛا / انشدالخ.ـ     2 
 344 3 ) ٚكرفٙ تزكش ٔادذ (                                  

 .ـ  انفهك  3 
 3 345 

 
 أ

اعى 
 انذٔنح

 تذاٚح انُؾأج
تانمشٌ 
 انٓجش٘

 انًإعظ

َاصش انذٍٚ  (4انشاتغ )  انغضَٕٚح
 /عثكركٍٛ)َاصش انذٍٚ

 عثكركٍٛ(
 ظٓٛش انذٍٚ تاتش  (6انغادط )  انًغٕنٛح

  تاتش( / ) ظٓٛش انذٍٚ

 نكم مفردة 
 وصف درجت

 
 (1) 

91 

 بثبنثً 

ٔدٕٛاَٛح ٔصُاػاخ  َثاذٛح ـ تًا ذذّٕٚ يٍ يٕاسد طثٛؼٛح ة
 96 1 ) تًا ٚفٛذ انًؼُٙ(  ئإَيخرهفح ٔٔجٕد ي

 درجت. 31 مجمىع اندرجبث



 
(1) 

 انحبدي عشرامتحبن انصف تببع ومىذج إجببت 
 و1036/1037  -هـ   3417/3418نهعبو اندراسي 
 انثبويانفصم اندراسي  - األولاندور 

 انحضبرة اإلسالميتانمبدة : 
      انسؤال انثبنث: إجببت األسئهت انمقبنيت: بتببع ثبويً 

 انصفحت اندرجت اإلجببت انصحيحت انمفردة انجزئيت

 أواًل 

 .ْجشج آل انجهُذٖ ئنٗ يُطمح اليٕ أ
3 
 331 

 85 3 .فرخ تخاسٖ ة

 .تاضٛح انثاَٛحاإليايح اإلذأعٛظ  ج
 

3 301 

 .لٛاو دٔنح انغالجمح د
 

3 86 

 بثبويً 

 
 أ 

 
فٙ انثُذلٛح يذسعح ؽشلٛح يًٓرٓا انرٕفٛك تٍٛ  أَؾأخـ  1

ٔانزٔق اإلٚطانٙ  ,َادٛح يٍ انصُاػح ٔانضخشفح اإلعاليٛح
 فٙ ػصش انُٓضح يٍ َادٛح أخشٖ. 

 ) تًا ٚفٛذ انًؼُٙ(

3 

 
354 
 
 

فٙ جايؼح تانٛشيٕ لغى خاؿ نرؼهٛى انهغح انؼشتٛح  ـ افررخ 2
 340 3 ٔآداتٓا.

  ة
 3 .ـ انًطثؼح انغهطاَٛح1

338 

 
 3 .) انغٛذ تشغؼ(ـ انغٛذ تشغؼ تٍ عؼٛذ تٍ عهطاٌ 2

338 

 4يتبع / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (4) 
 انحبدي عشرامتحبن انصف تببع ومىذج إجببت 

 و1036/1037  -هـ   3417/3418نهعبو اندراسي 
 انثبويانفصم اندراسي  - األولاندور 

 انحضبرة اإلسالميتانمبدة : 

 تببع / اجببت انسؤال انثبنث:

 انصفحت اندرجت اإلجببت انصحيحت انمفردة انجزئيت

 ثبنثًب

 310 3 3 أ

  ة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

91 

 ـ انرجاسج. ج
 ـ انذػاج.

 .ُحـ انًؼايهح انذغ
 .ـ انضٔاج ) انًصاْشج(
 ) ٚكرفٙ تزكش ٔادذج(

3 

337 

  د
 .انؾًال

 
3 

90 
305 

 درجت. 31 مجمىع اندرجبث

 
 5يتبع /                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

1 



 

(5) 
 حبدي عشرانامتحبن انصف تببع ومىذج إجببت 

 و1036/1037  -هـ   3417/3418نهعبو اندراسي 
 انثبويانفصم اندراسي  - األولاندور 

 انحضبرة اإلسالميتانمبدة : 
 انسؤال انرابع ب: إجببت األسئهت انمقبنيت:تببع ثبويً 

 انصفحت اندرجت اإلجببت انصحيحت انمفردة انجزئيت

 أواًل 

 أ
سؤٚح  يٍ را ٔصم لشب انثابئدرٗ ال ٚرًكٍ انؼذٔ 

 انفُاء انذاخهٙ نهمهؼح أٔ ذصٕٚة عٓايّ ئنٗ يٍ فٛٓا.
 ) تًا ٚفٛذ انًؼُٗ (

1 351 

 ة

ـ كفانح انذٔنح انؼثًاَٛح نهذشٚاخ ػهٗ يثذأ انرغايخ 
 انذُٚٙ.

ؼايه ح ذمٕو ـ يؼايهح انؼثًإٌَٛ انؾؼٕب األٔسٔتٛح ي  
 ػهٗ انرغايخ انُاتغ يٍ سٔح اإلعالو.

 األيٍ ٔانُظاو.ـ  َؾش انؼذل ٔانًغأاج ٔ
 ) ٚكرفٙ تزكش ٔادذج ,تًا ٚفٛذ انًؼُٗ (

1 310 

 ثبويًب
 أ

ذماسب  / انًٕلغ انجغشافٙ/ـ تذكى انجٕاس انُٓذ٘ نؼ ًاٌ
انذٔنرٍٛ , انًجال انثذش٘ انٕادذ اعرٛطاٌ ػشب ػًاٌ 

  فٙ انُٓذ / انًصاْشج / انرجاسج.
 ) ٚكرفٙ تزكش ٔادذج ,تًا ٚفٛذ انًؼُٗ (

1 304 

 ة

 ٛثاس)خٛش هللا (/ ) كٛشال( ـ انًه
 )ٚكرفٙ تزكش ٔادذج(

1 304  
305 

 ثبنثًب

 
 
 
 
 
 
 أ

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 اإلَجاص انؼانى انًغهى

ـ ذًكٍ فٙ كراتّ انًهكٙ يٍ  .ػهٙ تٍ انؼثاط
اكرؾاف أخطاء كثٛشج ألطثاء 

 انَٕٛاٌ. 
ـ أصثخ كراتّ انًشجغ  .تٍ عُٛاءا

األعاعٙ فٙ ذذسٚظ انطة فٙ 
 ح.انجايؼاخ األٔسٔتٛ

ـ صادة انفضم األٔل فٙ  .اتٍ انُفٛظ
انكؾف ػٍ انذٔسج انذيٕٚح فٙ 

 انشئرٍٛ.
لاو ـ أؽٓش جشادٙ انؼشب ,  .أتٕ انماعى انضْشأ٘

يٍ انؼًهٛاخ انجشادٛح  تانؼذٚذ
  فٙ انؼٍٛ ٔاألعُاٌ.

 
 درجتيه

 
 

 نكم مفردة 
 وصف درجت 

 
 

349 
 
 
 
 

 

 
 6يتبع/

 



 

(6) 
 انحبدي عشر امتحبن انصفتببع ومىذج إجببت 

 و1036/1037  -هـ   3417/3418نهعبو اندراسي 
 انثبويانفصم اندراسي  - األولاندور 

 انحضبرة اإلسالميتانمبدة : 
 

 تببع انسؤال انرابع تببع ثبويب: إجببت األسئهت انمقبنيت:

 انصفحت اندرجت اإلجببت انصحيحت انمفردة انجزئيت

 ة ثبنثًب

 
ًإٌَٛ صف تّ انرجاس ٔانذػاجيا اذـ  ٔغٛشْى يٍ  ,انؼ 

 , يٍ صفاخ خهمٛح طٛثح .انًغهًٍٛ
ـ ظٕٓس يشاكض ٔجانٛاخ ػشتٛح فٙ يٕاَٙء ٔيذٌ 

 جُٕب ؽشق آعٛا ذؼًم فٙ يجال انرجاسج تؾكم خاؿ.
ـ انًصاْشج انرٙ لايد تٍٛ انرجاس انؼشب ٔؽؼٕب 

 يُطمح جُٕب ؽشق آعٛا.
ـ لٛاو يًانك ئعاليٛح تًُاطك يخرهفح يٍ جُٕب ؽشق 

 ا.آعٛ
 
 

 ) ٚكرفٙ تزكش أثٍُٛ تًا ٚفٛذ انًؼُٗ(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 300 
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 وهبيت ومىذج اإلجببت

 


