
 

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 العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/10                   

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

                 https://almanahj.com/om/10islamic                   

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

     

                  https://almanahj.com/om/10islamic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade10                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عمر العزري اضغط هنا                                           

        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

 بنك األسئلة للصف العاشر
 م2018/2019هـ ـــ  1440/  1439للعام الدراسي 

 الفصل الدراسي األول

 

.الوحدة األولى: التالوة والتجويد  

اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة:اختر -أ  

التي يظهر فيها حكم اإلظهار هي : الكلمة القرآنية   -1   

ُتمْْ  -ج                  ُهْم بَاِرُزونَ  -ب                     يَْنِحتُونَ  -أ           َفأَنْ َقذَُكمْْ -د                  ُكن ْ

لكلمة "صنوان" هو:  الحكم التجويدي -2  

إظهار شفوي -د          اظهار مطلق  -ج               إظهار حلقي       -ب                   دغامإ -أ    

  :اآلية التي تحتوي على إظهار حلقي هي -3

قِْنَوانٌ  -د                 ِمْن َماءٍّ  -ج                          َحِكيٌم َعِليمٌ  -ب               ِمْن ِغل ٍّ  -أ    -أ  

في الحروف: اإلظهار تبأقصى مرا -4  

  و،ي  -د                    ء،هـ  -ج                               ع،ح   -ب                     غ،خ-أ     

عند إخفاء الميم والنون الساكنتين فإنهما ينطقان: -5  

                                بدون تشديد الغنة الطبيعية  -ب                                             مع تشديد الغنة   -أ
بدون تشديد مع الغنة الزائدة -د                                  مع التشديد بغنة طبيعية  -ج  

"َولَِئْنَْنَصُروُهْمْنوع الغنة في قوله تعالى "  -6  

  ال توجد غنة  -د      بين التفخيم والترقيق  -ج                   غنة مرققة   -ب           مفخمةغنة -أ

َْماَْخَلَقْقال تعالى "  -7 "حكم النون الساكنة فيما تحته خط هو:ِمْنَْشرِ   

إظهار -د                         إخفاء  -ج                 إدغام بال غنة   -ب       إدغام بغنة    -أ  



" حكم النون الساكنة فيما تحته خط هو:ُخِلَقِْمْنَْماٍءَْداِفٍقْقال تعالى"  -8  

إظهار -د                   إخفاء  -ج                إدغام بال غنة  -ب           إدغام بغنة  -أ  

اآلية القرآنية الكريمة المتضمنة إلدغام المتقاربين مما يلي :-9  

خلقكم أطوارا  -ج                   ألم نخلقكم  -ب           إنا خلقناكم  -أ  

 10- حكم اإلدغام فيما تحته في قوله تعالى : )فََمن لَّْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابِعَْيِن ِمن قَْبِل أَ ن يَـتََماسَّا ( :

 متقاربين  -د              بدون غنه -ج              متماثلين         -ب             متجانسين -أ

 :أدنى مراتب التفخيم يتمثل في الكلمة القرآنية  -11

ـار(  -ب         ـل (ـِطـ )  البا -أ  المـْغـــضـوب    -د    لوبهم        قُــــــ  -ج             ) الــنـ 

ن تُ َرابٍّ ( على الترتيب :  12-حكما النون الساكنة والتنوين في قوله تعالى  : ) فَإنَّا َخلَْقنَاكُ م م ِ

 إخفاء وإدغام  -د     إدغام وإخفاء     -ج    إدغام وقلب  -ب   إظهار وإخفاء    -أ
أكمل العبارات التالية بما يناسبها: -ب  
"............................................ْيَْلَهْث ذَِلكَ  في قوله تعالى "نوع اإلدغام -1  

"....................................بُيُوتَُهْم بِأَْيِديِهْم " الحكم التجويد في قوله تعالى -2  

 3- نوع اإلدغام في قوله تعالى " فاََل يُسْ ِرْف فِي اْلقَتِْل "........................

ْت َطائِفَتَاِن  " الحكم التجويدي في قوله تعالى-4    "هو................َهمَّ

أمام العبارة الصحيحة وصوب ما تحته خط إن كانت العبارة خاطئة: (  )    ضع عالمة  -ج    

1-من عالمات اإلظهار وضع ميم صغيرة فوق النون الساكنة والتنوين أو تعويض أحد عالمات التنوين 
)      (...................بميم   

ُ يَْشَهدُ إِنَُّهْم لََكاِذبُوَن " إظهار شفويا)   (............  2-حكم الميم الساكنة فيما تحته خط في قوله تعالى "َْوَّللاَّ

    :اآليات التالية حسب المفاهيم التي تنتمي إليها  صنف -د

وقد دخلوا     بل ران   بل رفعناه    اضرب بعصاك   فآمنت طائفة   وقل رب زدني علما    ربحت  
 تجارتهم   يغفر لكم ذبوبكم   قد تقطع   هل رأيتم   منكم مرضى  

إدغام متماثلين       إدغام متقاربين إدغام متجانسين
   

 

بل رفعناه    َبْلْرَاَنْ  َوقَْد دََخلُوا    
اضرب بعصاك   فآمنت طائفة   وقل رب زدني علما    ربحت تجارتهم   يغفر لكم ذبوبكم   قد تقطع   هل رأيتم   
 منكم مرضى  

      



." فنطقت بالنون الساكنة ملصقة لسانها في الثنايا العلياِْليُْنِذَر يَْوَم التَّاَلقِ  قامت جهينة بتالوة قوله تعالى"  

 قي م تالوتها.

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

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

ما يلي :علل  - هـ  

مة الدنيا.*  ال يجوز االدغام في كل  

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

 * تختلف غنة اإلخفاء من حرف إلى آخر.

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

سمية إدغام المتماثلين بهذا االسم.ت *  

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

روف إظهار النون الساكنة والتنوين مراتب مختلفة في الحلق اذكرها.لح -و  

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

لإلقالب عالمتان في المصحف الشريف وضحها بالرسم.  -ز  

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

نبه العلماء على عدم إخفاء الميم مع حرفين دون غيرهما ما هما. -ح  

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

            .الوحدة الثانية: العقيدة

       أمام العبارة الصحيحة وصوب ما تحته خط إن كانت خاطئة: (       ضع عالمة ) -أ

1- استدل بقوله تعالى "ِْلُكل ٍّ َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا " إلى أن الشرائع الرساالت السماوية واحدة)        
  )...........................................  

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم " إلى فرضية الصيام للرسالة  2- تشير اآلية القرآنية " َعلَْيُكُم الص ِ
 المحمدية فقط)          (.........................

عرض إمكاناته على الملك في قوله  الذي ابتغاه سيدنا يوسف عليه السالم من الهدف -3
تعالى : )قَاَل اْجعَْلنِي َعلَٰى َخَزائِِن اْْلَْرِض  ( هو اإلغترار بقوته . )         ( ............ 

اْليَْوَمۖ  يَْغِفُر  قَاَل اَل تَثِْريَب َعلَْيُكمُ الصفة التي تدعو إليها اآلية الكريمة من قوله تعالى : ) -4
اِحِمينَ ( صفة العفو عند المقدرة  )         ( ُ لَُكْم ۖ َوُهَو أَْرَحُم الرَّ  َّللاَّ

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

 



 

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة:
ُ َعلَى َما نَقُوُل َوِكيٌل ْالقيمة المستخلصة من قوله تعالى"-1 هي: "َوَّللاَّ  

تطبيق شرع هللا -د       مراقبة وتقوى هللا تعالى  -ج   يسر اإلسالم ورحمته   -ب    الصبر والتحمل   -أ  

لوظيفة ما يعد في اإلسالم من باب...عرض اإلمكانات والخبرات طلبا -2  

االستغالل -د                              الرشوة -ج                  االحتكار   -ب             المبادرة   -أ  

 

ى زميلتك فتتضجر من ذلك وتتأفف .تتوالى اإلبتالءات من هللا عزوجل عل-3  

.قصة يوسف عليه السالمدراستك لسلوك زميلتك من خالل  وجه     

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

.................................................................................................................................
لم تأخذ الرسول الكريم نشوة الظفر والنصر عند دخوله مكة فقد كان يقرأ سورة الفتح مما يدل على أنه 

في حين يقوم بعض الناس في زماننا باالحتفال بطرق ..كان في حالة عبادة هلل تعالى في أثناء دخوله مكة 
م للتعبير عن فرحتهم  من خالل وأساليب غير شرعية عندما يحقق هللا لهم توفيقا في أمرا ما في حياته

..احضار المغنين والفرق الغنائية واإلسراف في الوالئم والطعام    

 تقييمك لهذا التصرف ؟ ما -1

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

 توجيها لمن يصدر منه مثل هذا التصرفات كتبا -2
......................................................................................................................

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

 

 الوحدة الثالثة: الفقه
   اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة: -أ

خذ حقك بعفاف واف أو غير واف( إلى أحد أخالق  حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم:)يشير   -1
 المقرض هو:

حسن التقاضي -د      االهتمام بوفاء الدين  -ج          عدم انظار المعسر   -ب              عم المماطلة -أ  

المطالبة بالزيادة عند اإلقراض يسمى قرض:-2  

ربوي -د                      منفعة  -ج                            عين   -ب                      حسن -أ  

اقترض راشد سيارة من عمه المحجوز عليه لسفه يعد باطال لـ:-3  

عدم توافر العقل والبلوغ في العاقدين   -ب                             فقد أحد العاقدين لشرط االختيار-أ  

اعتبار السيارة ماال غير موزون -د                       عاقدين  فقد أهلية التبرع في أحد ال -ج  

 

 



أكمل العبارات التالية بما يناسبها:-ب  
الفرق بين الدين والقراض اختالف.................-1   

 الهدية التي يعطيها الفقير للغني تعرضا لكرمه يسمى..............-2
 اللحاق بها ويخشى فواتها فإنه يذكيها بطريقة................ أراد تذكية شاته التي هربت ولم يستطع-3
 هو ........................... الحكم الشرعي  لمن نذر إذا شفي ولده أن يذبح شاة جاره للفقراء والمساكين -4
ضع عالمة )   ( أمام العبارة الصحيحة وصوب ما تحته خط إن كانت العبارة خاطئة: -ج  

بمبلغ تبرع علي -أ
 100لاير لدار اْليتام يعد من القرض بين المسلم وأخيه)        (..................................

يتقيد الشرط الذي البد أن 
به المهدي في قول الرسول الكريم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئته هو البلوغ)            

...................................) 
المال الذي يدفع ْلحد 

 الموظفين لحجز قطعة أرض يسمى هدية )         (.....................................
اقراض أحمد خنجر أخيه 

 لجاره يعد جائزا شرعا )               (.............................
تردى خروف من على 

 جبل فلحقه الراعي وفيه حياة فذبحه فحكم أكله من الذبيحة جائز.)      (.............................

 

:بين الخطأ في المواقف التالية مع ذكر الدليل الشرعي  -3  

استرجاع الهدية التي أهدتها لخالتها.طالبت ريم   

............................................................................................................................... *  

.قدم لمديره ساعة قيمة على أن يقوم بترقيته في وظيفته  

............................................................................................................................... *  

.أعطى الموظف مبلغا من المال حتى يحجز له أرض  

............................................................................................................................... * 

.إال أنه يتعذر بحاجته للمال لشراء سيارة جديدة الذي أقرضه إياه بإرجاع المال يطالبه   

............................................................................................................................... *  

المترتب عليها. قارن بين الهدية والرشوة من حيث  الدليل واْلثر-4  

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

الحسن أفضل من الصدقة( من خالل العبارة التالية أجب عن اآلتي: ) القرض-5  

 علل ذلك.

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

 استشهد بدليل من القرآن على ذلك.
................................................................................................................................  

 علل: اشتراط النية عند الذبح للمذكي.

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

 



بين الحكم الشرعي مع التعليل في الحاالت التالية: -6  
 

ا.نذر إذا شفي من مرضه أن يوزع خمرا على أصدقائه  

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

.جاره اليهودي جزء من ذبيحته فقبلهاأهدى إليه   

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

تحان أن تتصدق بجزء من ذهب اختها.بنها في االمذرت إذا نجح ان  

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

 ذبح العاملة النصرانية لشاة.
..............................................................................................................................  

صنف اْلمثلة التالية إلى نذر طاعة أو معصية ،و نذر مشروط وغير مشروط -7  

)                                              (نذر أال يدخل بيت خاله شهرا كامال  

)                                              (علي  أن أصوم إن دخلت بيت فالن-  

)                            (شتري عشاء طيباإ ن نجحت في اختبار القيادة سأ-  

)                                (سأوزع أكواب من شراب الخمر إن أكملت بناء البيت قبل شهر-  

)                            (إن وهبني هللا مولودا ذكرا سأتبرع بمائة لاير للفقراء.-  

)                           (علي  أن أصلي في المسجد الحرام ركعتين هلل على شفائي  

مبالغ للناخبين للتصويت لهم في انتخابات مجلس الشورى دفع بعض المترشحين  قيامما رأيك في  -8
 والمجلس البلدي.

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

استخرجي من الحديث " من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله هللا في ظله : "  قال رسول هللا 
  إلسالم لتعامل المقرض مع المقترض.الشريف أدبين دعا إليهما ا

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

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

.الوحدة الرابعة: الحقوق والواجبات  

(  أمام العبارة الصحيحة وصوب ما تحته خط إن كان خطأ:   ضع عالمة ) -1  

 وفاة سالم نتيجة التفحيط بسيارته يعد نوعا من القتل العمد)       (............................  

 قتل شخصا من أعداء اإلسالم إثر حادث سير فإنه يتوجب عليه الكفارة فقط)          (  

:مل العبارات التالية بما يناسبهاأك -2   

ِ الَِّذي آَتَاُكْم ْالقيمة المستفادة من قوله تعالى"    "............................َوآَتُوُهْم ِمْن َماِل َّللاَّ

قيمة...................... إلى(َوَعَسى أَْن تَْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَُكمْ ) اآلية القرآنية في قوله  تعالى تحثني -ب  

دَّقُوا يشير قول هللا تعالى" -ج " إلى جواز تنازل ولي المقتول عن ................في القتل الخطأإآِل أَن يَصَّ  



فإن دورك إذا  ن خالل فهمك للعبارة السابقةأرى الحياة أمامي ( م ) يقال عني معاق ولم تعق عزماتي-د
 كان في أسرتك شخص معاق سيكون ب  ..............................

ا ْمن مقتضيات الفطرة حب المال فقد قال تعالى"  -3  بين هذه اآلية  فق" كيف توَوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا َجمًّ
"َواَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل والنهي الوارد في قوله تعالى"   

 4- صنفي اْلدلة الشرعية التالية إلى ملكية مشروعة وغير مشروعة

)                         (  قال الرسول الكريم" تهادوا تحابوا "  

)                 (أن يأكل من عمل يده"" ما أكل أحد طعاما قط خيرا من   

)                  (لعن هللا الراشي والمرتشي"  

)                                 (قال تعالى" ويل للمطففين"  

)                       ("َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما "   

ُ اْلبَْيعَ "  بَا  َوأََحلَّ َّللاَّ َم الر ِ )                                   ("َوَحرَّ  

بَا  يا َ َوذَُروا َما بَِقَي ِمَن الر ِ )                          ("أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ  

أحمد وهو أعمى المساعدة من راشد لشراء بعض احتياجاته فقابله باإلساءة ورفض طلبه .قيم  طلب -5
 تصرف راشد؟

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

هضه لحادث سير فانعزل عن أهابتاله هللا بإعاقة سمعية بسبب تعر -6  له وأصدقائه خجال مما أصابه. وج 
.تصرفه في ضوء دراستك لواجبات الشخص المعاق  

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

في المنطقة التي تعيش فيها. خمس حلول واقعية لدعم اإلعاقة مقد   -7  

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

 

 

 

حال واقعيا وعمليا يستفيد منه المجتمع لعالج هذه المشكلة . اقترح -  

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

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

 

بصورة واضحة ظاهرة خطيرة كفيلة بالقضاء على حياة كثير وانتشرت في السنوات األخيرة -8
ه في الصور التي كما تشاهد (   التسابق و التفحيط  بالسيارات )من الناس أال وهي ظاهرة 

 أمامك 



النبويةالوحدة الخامسة: السيرة   

أكمل العبارات التالية بما يناسبها:-1  

هي................. "القيمة المستفادة من قول الرسول الكريم" اذهبوا إلى بني واقف نزور البصير-أ  

 

في كل  لمين وتماسكهم دلل على ذلك بموقفٍّ واحدٍّ اعتمد الرسول الكريم عدة أساليب إلظهار قوة المس-2
 من :

عمرة القضاء .-أ  

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

فتح مكة .-ب  

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

ما داللة قول النبي صلى هللا عليه وسلم " أال كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي  موضوع" في  -3
 وضع دم أحد أقاربه وربا عمه أوال؟ 

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

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

كيف توفقي بين تعاليم الدين اإلسالمي فيما يتعلق بالصبر والتسليم لقضاء هللا تعالى وقدره وبين موقف -4
 الصحابة الذين اضطربوا عند سماع خبر وفاة الرسول الكريم.

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

علل ما يأتي:-5  

دخول الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه مكة المكرمة من مداخل متفرقة.-  

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

أمر الرسول الكريم جيش المسلمين بإيقاد النيران عندما اقتربوا من مكة.-  

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

استنتج المبدأ الذي تشير إليه المواقف التالية: -6  

دخول الرسول صلى هللا عليه وسلم مكة فاتحا وهو مطأطيء رأسه في قوله تعالى" إنا فتحنا لك فتحا *
 مبينا" والدموع تذرف من عينه.

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

 *دخول المصطفى الحرم المكي بغير سالح.

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



 *اتخاذ الرسول الكريم من السرية استراتيجية لفتح مكة.

.................................................................................................................................
. قال الرسول الكريم" أال كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع-7  

 اقترح وسيلتين يمكنك من خاللهما توجيه المجتمع إلى تطبيق وصية الرسول صلى هللا عليه وسلم.

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

 

 

 

 


