
 

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 الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/12                   

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

                 https://almanahj.com/om/12islamic                   

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

            

                  https://almanahj.com/om/12islamic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة جنوب الباطنة

 قسم مراقبة وتقويم التحصيل الدراسي

 الثاني عشر  للصف الرتبية اإلسالميةاة   مللتجريبي االمتحان ا
 م2018/2019ـ هـ ــ 1440/  1439لعام الدراسي ل

 األول الفصل الدراسي

 .* اإلجابة في الورقة نفسها      صفحات .     ( 6األسئلة: في )*           .ثالث ساعات* زمن اإلجابة: 
 

 ( درجة51القرآن الكريم والحديث الشريف )  السؤال األول :
 
 القرآن الكريم وحفظه: * 1
ْن ): أكمل كتابة اآليات الكريمة من قوله تعالىـ  أ ةً مِّ َي أََشدُّ قُوَّ ْن قَْريٍَة هِّ  ........ .....................قَْريَتَِّك.............َوَكأَي ِّْن مِّ

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

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

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

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

يًما فَقَطََّع أَْمعَاَءُهْم(. ............إلى قوله تعالى..............................................  َكَمْن ُهَو َخالٌِّد فِّي النَّارِّ َوُسقُوا َماًء َحمِّ
 
 
 
َ................يَا ): كمل كتابة اآليات الكريمة من قوله تعالىأ -ب يَن آََمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ  ......................................أَيَُّها الَّذِّ

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

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

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

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

 ثُمَّ تَُوفَّى ُكلُّ نَْفٍس َما َكَسبَْت َوُهْم ََل يُْظلَُموَن(.  إلى قوله تعالى ..........................................................................

 
 

 2يتبع /  
 

 



 (2 ) 
 الثاني عشراالمتحان التجريبي لمادة "التربية اإلسالمية" للصف 

 (الفصل الدراسي األول)  م2018/2019هـ ـــ  1440/  1439للعام الدراسي 
 الحديث الشريف وحفظه: *2
 ومتنه. هبسند" رالبعث والحش "كتب حديثا

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

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

 

       درجة: 21السؤال الثاني: األسئلة الموضوعية 
 
 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة:      التجويد:*3 

ِ أَْرٍض تَُموتُ الصواب عند نطق الميم المقلوبة في قوله تعالى) .أ  (.َوَما تَْدِري نَْفٌس ِبأَي 

 تسكينها بشدة. -4      فرجة كبيرة بين الشفتين. ترك -3              .تسكينها بلطف -2             كز الشفتين. -1

ا(  إِنَّا أَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن َساَلِسالَ من قوله تعالى) ( َساَلِسلَ األلف عند الوصل في كلمة) طقن .ب  :ون بـيكَوأَْغاَلالا َوَسِعيرا

 .إثباتها -4                                  .حذفها -3     .تمد أكثر من حركتين -2           .مدها حركتين -1

 :ون غنة اإلخفاء فيه مفخمةالتالية تكاآليات القرآنية أحد . ج    
 .َكذَّابٌ ُمْسِرٌف  - 4                          ِمْن قَْوٍم ِخيَانَةا  -3                 ِمْن ِديَاِرُكمْ  -2        .ِإْن ُكْنتُْم َصاِرِمينَ  -1           
ْكِر( )د. المقدار الصحيح للمد في حرف) ص( من قوله تعالى        :هوص َواْلقُْرآَِن ِذي الذ ِ
 .من حركتين إلى ست -4                     . ست حركات -3         من أربع إلى ست  -2            حركتان.      -1           
ُ  يََشاءَ ِإالَّ أَْن  تََشاُءونَ َوَما " الصواب في مد ما تحته خط، في قوله تعالى . هــ       ." ّللاَّ

 إلغاء المد في كليهما-4         . مساواتهما في المد -3    .مد أحدهما أكثر من اآلخر -2 . مدهما مدا طبيعيا  -1

  
 :العبارة خطأ ذا كانتبارة الصحيحة وصوب ما تحته خط إأمام الع ()ضع عالمة * 4

 )        ( فاطمة بنت الخطابرضي هللا عنها القراءة والكتابة منذ صغرها على يد معلمتها  ةتعلمت السيدة حفص -أ
......................................... 

 ..)         (.........القيادة تعريف لمصطلحوالروحية  الماديةما قدمه اإلسالم للبشرية من قيم ومبادئ في الجوانب  -ب

 )      (.......................... في الهوية اإلسالمية الثابتعد رجم الزاني المحصن من ي -ج

 ......................)              (   العدل اإللهيإلى  ”أَفَنَْجعَُل اْلُمْسِلِميَن َكاْلُمْجِرِمينَ  “يشير قوله تعالى -د
 )       (.................. اخالصه في عملهدليال على على تنمية ذاته مهنيا يعد  أحمدحرص  -هـ 

 )      (....................لمتطلبات العصر تبعيتها دليل على قول المصطفى " ال تكونوا امعة" ب التزام مريم -و

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 3يتبع /  

 



 (3 ) 
 الثاني عشراالمتحان التجريبي لمادة "التربية اإلسالمية" للصف 

 ( الفصل الدراسي األول) م2018/2019هـ ـــ  1440/  1439للعام الدراسي 
 
 * أكمل العبارات التالية بما يناسبها:5

 .............................لــــلها المصطفى صلى هللا عليه وسلم " إنك رجل صالح وسيصيبك بالء بعدي" قا -أ
 َسيَقُوُل السُّفََهاُء ِمَن النَّاِس(..............................في قوله تعالى ) السُّفََهاُء "يقصد بكلمة " -ب

 ..................................العلة من تحريم بيع القات شرعا هي -ج
ْحَمَن ِباْلغَْيِب َوَجاَء بِقَْلٍب ُمنِيٍب" إلى أثر من آثار االيمان بالغيب " يشير قوله تعالى -د  ..........................َمْن َخِشَي الرَّ

 درهما مؤجلة للغد....................... 95رياالت مع الصراف ب 10حكم المعاملة التي يتم فيها تبادل  -ه

 ما قامت به................................. فحكم  لمزايدةباعت ذهبها عن طريق ا -و

 
 :اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة* 6

( ينمي فيك صفة قيادية هي:التزامك باألمر الوارد في قوله تعالى -أ  )َواَل يَْضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ ِليُْعلََم َما يُْخِفيَن ِمْن ِزينَِتِهنَّ

 لية.والمسؤ -4           اإليجابية          -3           المصداقية           -2        الوسطية             -1
ا  -ب   بقيمة خمسة رياالت، لدخول سحب على سيارة فارهة يعد: شراؤك كوبونا

 .مستحبا لما به من فائدة -4   .حراما للغرر والجهالة -3   .مكروها الختالف البدلين -2         .جائزا ألنه يد بيد -1

"إلى وَن،َوْيٌل ِلْلُمَطف ِِفيَن، الَِّذيَن إِذَا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس يَْستَْوفُوَن، َوإِذَا َكالُوُهْم أَْو َوَزنُوُهْم يُْخِسرُ تعالى " يرشدني قوله   -ج
 مقصد من مقاصد الشريعة في المعامالت المالية هو 

 .رواجها  -4                   العدل فيها -3                            إثباتها -2                     حفظها. -1

 :ب الريادةلو أن أهل عمان أتيت ما سبوك وال ضربوك" اتصاف أهل عمان "   نتعلم من قول الرسول  -د
 الدينية -4     األخالقية                  -3السياسية                          -2العلمية                      -1

 
 درجة 12السؤال الثالث: األسئلة المقالية: 

 * التجويد:7
 ؟للسكونالخطأ الذي قد يقع فيه القارئ عند تطبيقه للمد العارض ا م -أ

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

ا فََمْن يَأْتِيُكْم  "َماء" عند قراءة الهمزة في كلمة  قد يخطئ القارئ  -ب في قوله تعالى " قُْل أََرأَْيتُْم ِإْن أَْصبََح َماُؤُكْم َغْورا
 .ذلكبين   َمِعيٍن" َماءٍ بِ 

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

 * اذكر مثالين إلسهامات العمانيين في تفسير القرآن الكريم. 8
.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس"   * قال تعالى"9  بالتزامها بهويتها. يز أمة محمد تم  تؤكد اآلية الكريمة ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ
 من خالل ذلك أجب عما يلي: 

 .ال يوجد تعارض بين الهوية والمواطنة. وضح ذلك -أ

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

 ( على هوية  الفرد المسلم .بين خطورة التبعية) التقليد األعمى -ب

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

 4يتبع /   -
 



 
 (4 ) 

 الثاني عشراالمتحان التجريبي لمادة "التربية اإلسالمية" للصف 
 ( الفصل الدراسي األول ) م2018/2019هـ ـــ  1440/  1439للعام الدراسي 

 البعث من خالل النصوص التالية:* استخلص أدلة 10
 ثُمَّ إِنَُّكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة تُْبعَثُوَن.   -أ

........................................................................................ 
ُ ِمئَةَ َعاٍم ثُمَّ بَعَثَهُ أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْريٍَة َوِهَي َخاِويَةٌ َعلَى ُعُروِشَها قَاَل أَنَّى (   -ب ُ بَْعدَ َمْوتَِها فَأََماتَهُ ّللاَّ  .يُْحيِي َهِذِه ّللاَّ

................................................................................................................ 
 درجات. 9السؤال الرابع: 

ُل اْلقُْرآَُن تُْبدَ لَُكْم(يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اَل تَْسأَلُوا َعْن أَْشيَاَء إِْن تُْبدَ لَُكْم قال تعالى ) *11  تَُسْؤُكْم َوإِْن تَْسأَلُوا َعْنَها ِحيَن يُنَزَّ
 . فيما أشكل عليه معلال ذلك بتطبيقه لهذه اآلية المعلمن يمتنع عن سؤال بم ترد على م -أ

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

 سيرة السيدة عائشة رضي هللا عنها.دراستك لذلك من خالل رأيك في على استند   -ب

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

 الحكم الشرعي مع التعليل في الحاالت التالية:بين  *12
ى الثمن، تريد بعد االتفاق علبحيث تقوم الفتيات باختيار ما عن طريق الهاتف  لألطفالمالبس بعرض  البعضقيام  -أ

 بشرائها من السوق وتسليمها للفتيات وقبض الثمن.   واقوميثم 
 .......................................................الحكم الشرعي: 

.............................................................................................................................................التعليل:.
....................................................................................................................................................... 

 .  االنتهاءقاربت على التي  في سعر بعض السلع خصومات عن  المحالت التجاريةعالن إ -ب

 .................................الحكم الشرعي: ......................
..............................................................................................................................................التعليل:

...................................................................................................................................................... 
 .صالة في مسجد حيكألداء ال حتى تكونوا شامة في الناس( عند ذهابك ) - –كيف تحقق قول الرسول * 13

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

............................................................................................................................................ 
ُروهُ َونََصُروهُ" قال هللا تعالى"  *14  .    تقانة الحديثة في الدفاع عن المصطفىك للتوظيف كيفية بينَوَعزَّ

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

 درجة. 13السؤال الخامس:
 الخشخاش في الصورة المقابلة من النباتات المخدرةنبتة )صنفت *15
 وقد اعتاد الناس في المجتمع المحلي استخدامها لعالج بعض األمراض عند األطفال(. 

 ا إلقناع المجتمع بتركها وتفاديها.ميمكنك اتباعه وسيلتين اقترح  -أ

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

 يمكنك االستناد عليه إلقناعهم. حديثا شريفاذكر ا -ب 
...................................................................................................................................................... 
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 (5) 
 الثاني عشراالمتحان التجريبي لمادة "التربية اإلسالمية" للصف 

 ( الفصل الدراسي األول ) م2018/2019هـ ـــ  1440/  1439للعام الدراسي 
 
 في المعامالت التالية مع التعليل. حكم الشرعيما ال*16
 

 التعليل لخطأا المعاملة الرقم
ولظروف طارئة تأخر في سداد القسط  دراجة بالتقسيطاشترى أحمد  1

 الشهري فاشترط عليه البائع الزيادة في المبلغ بسبب التأخير
  

    لاير ليشتري دراجته.100طلب سالم من خالد أن يسلفه  2
 

 
ر عمي* ) ذهب سعد بن معاذ رضي هللا عنه إلى مصعب بن عمير وعالمات الغضب بارزة عليه فاستقبله مصعب بن 17

 بشرا فكان في عداد المسلمين(.ه ه إال أن جلس وأنصت له فتهلل وجهتقعد فتسمع؟ فما كان من أوَ وقال له: 
 من خالل الموقف السابق دراسته أجب عما يلي:

 استنتج أبرز قيمة التزم بها سعد بن معاذ رضي هللا عنه. -أ
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 هذه القيمة في حياتك المدرسية.بهما تتمثل  قدم مقترحين  -ب

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

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

 :من موقفك ما * 18
 

تباه نبخروجهن إلى األماكن العامة، بعباءة كاشفة لجزء من ساقها، الفتة لال النساء في بعض المجتمعات ابتالء -أ
 بارتدائها لخالخل في قدميها.

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

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

 .يمني نفسه بطول أجله فانغمس في ملذات الدنيا وقصر في اآلخرة من  -ب

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

.................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،انتهت األسئلة مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،         

 
 
 
 


