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 د إشساف ًشازج انرتتْح ًانرعهْىحت                  اخلاصح  خهدًٌ اتٍيدزظح 
 ىرا ًطينادلادج :                                                        احلادُ عشس انصف :

 يؤظط اندًنح انعصسّح: خالنح انعهطاٌ لاتٌض : انساتعحانٌحدج 
  يضح انعًاَْحًاَطاللح انن خالنح انعهطاٌ لاتٌض: ع اندزض االًل  ذات

  (124-119انصفحح )                       

 
 

 انعؤال االًل :
 :اهلل ثساه ظعْد طْةاجليح انيت ينحد خائصج خٌاىس الل هنسً نصاحة اجلالنح انعهطاٌ لاتٌض تٍ   -1

 اجملهط اذلندُ نهعاللاخ انثمافْح -داجلًعْح اندًنْح انسًظْح   -جاجملهط انربّطاَِ    -ب  ِ  اجملهط االيسّك -أ       
 
 طْة اهلل ثساه عهَ خائصج انعالو اندًنْح :اجلايعاخ انيت اذفمد عهَ حصٌل خالنح انعهطاٌ لاتٌض  -2

 35-د                     34 -ج              33 -ب                     32 -أ    
 

 :َِانعؤال انثا

 فعس اَريح خالنح انعهطاٌ لاتٌض طْة اهلل ثساه ينيح انرعايح ًانعالو كسكْصج اظاظْح  -1
 عهَ ادلعرٌّني احملهِ ًانعادلِ يف انعْاظح انعًاَْح    
    
 انعالو ًااليٍ ًاالظرمساز يف حتمْك انرمدو ًاالشدىاز تأمهْحامياَا ينو  -ج
 
 ًانثناء ًانرنًْح ًذكٌٍّ اندًنح انعصسّحاالظرمساز تني االيٍ ً يا نعاللح -2
 اال ترٌفس ادلناخ االيٍ ادلعرمس ال ذأذِانثناء ًانرنًْح ًذشْْد اندًنح انعصسّح  -ج
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 دنم عهَ اٌ خالنرو طْة اهلل ثساه نو دًز يف ازظاء انعالو ًانرعاًٌ اندًيل -3
 ينحو انعدّد يٍ خٌائص انعالو انعادلْح -ج 
 
 عهَ ادلعرٌٍ انعادلِ خالنرو طْة اهلل ثساهًضح ظْاظح  -4
 انرعايح ، َشس انعالو ، انرثادل انثمايف ، حعٍ اجلٌاز ، عدو انردخم يف انشؤًٌ -ج
 ، ًانٌلٌف جباَة انمضاّا انعستْح  دًنح ألُانداخهْح       
 
 انرُ ينح ادلسكص انعستِ االًزتِ حلمٌق االَعاٌ ًانماٌٌَ اندًيل جلالنرو طْة اهلل ثساه يا نعاو -5

 خائصج االَعاٌ انعستِ اندًنْح ، ًدلاذا؟       
 ذمدّسا جليٌده انعظًْح يف رلال محاّح االَعاٌ زلهْا ًعستْا ًدًنْا 2116يف انعاو  -ج 

 
 

 : نثانعؤال انثا
 ٌاَرياج خالنرو انعْاظح احلكًْح نعهطنح عًا يا َرْدح -1
 ذلا يكاَريا االلهًْْح ًانعادلْح ، ًحتظَ تاحرتاو اجملرًع اندًيل ًذمدّسهدًنح ذاخ ظْادج  -ج
 
 عهْيا اننيضح انعًاَْح انيت لايد ًانمٌاعد  الظطىِ ايا -2
   
 

 

 

  

داثة حمسايرة ال

والموروث والتطور

 الحضاري

 الوحدة   

 الوطنية   

االنسان    

العماني هدف 

 التنمية واداتها

والقيم  المبادئ

 االسالمية
 شمولية        

 التنمية       



3 

 

 
 انعؤال انساتع

  خالنرو طْة اهلل ثساهًعد ك يٍ انٌالع عهَ حتم تأيثهحدنم 
 انعًاَِ ، ادلندصاخ يف كافح اجملاالخانسفاىْح ًانسخاء انيت ّعْشيا ادلٌاطٍ  -ج
 
 

 انعؤال اخلايط:
 

 عدد اخلطٌاخ االظاظْح نثناء عًاٌ انعصسّح
 الايح عاللاخ دتهٌياظْح ًاالَضًاو اىل ادلنظًاخ االلهًْْح ًاندًنْح  -1 -ج

 اخرْاز عهى ميثم اندًنح احلدّثح -2     
 ذشكْم اًل حكٌيح عًاَْح  -3     
 ًاخيصج انشسطح ًاجلْش اَشاء يؤظعاخ ذشسّعْح ًلضائْح -4     
 غْري اظى عًاٌ اىل ظهطنح عًاٌ تعد اٌ كاَد ظهطنح يعمط ًعًاٌ ذ -5     
 اَشاء يؤظعاخ اجملرًع ادلدَِ -6     
 ذسظْى حدًد انعهطنح  -7     
 ذٌحْد عًهح انثالد انسّال انعًاَِ -8     
     

   
 خناٌ محْد: اظراذج ادلادج 


