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...............  -السابع : الصف ............................................. : االســـم 

درجات ( 5) لكل سؤال : اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي 
بل َعجبوا أْن جاءهم ( 1)الَمجيد  والقرءان  ق )) على ماذا أَْقَسَم هللا تعالى في قوله تعالى -1

ْنهم فقال الكافروَن هذا شيٌء عجيٌب  ٌر م  ؟(( ُمْنذ 
A-الِعلم
B- فيما ينذر بهصلى هللا عليه وسلم صدق الرسول
C-القرآن الكريم
D-اللوح المحفوظ
ل   بل ُهم في لَ )) ما نوع االستفهام في قوله تعالى -2 ْن َخْلق  جديد  أَفَعَيينا بالخلق  األوَّ ً  م  ((ْب
A-تقريري
B-تعجب
C-استعالم
D-استفسار

أيٌّ مما يأتي يعتبُر من أسباب الفوز بظل   هللا تعالى يوم القيامة ؟-3
A-التفاخر بالصدقة أمام الناس
B-البُعد عن ذكر هللا
C-العدل في الُحكم
D- الحصول على المناصب

ليه وسلمأيُّ مما يأتي يعتبر من أسمى العالقات اإلنسانية التي يدعو لها قوله صلى هللا ع-4
قا عليه  "  ؟" ورُجالن  تحاب ا في هللا  اْجتََمعا عليه  وتَفَرَّ
A-الصُّحبة للعََمل
B-الصُّحبة للسفر
C-الصُّحبة من أجل المصلحة
D-الصُّحبة في طاعة هللا
أي من هؤالء يُعَدُّ من فضائل المشي إلى المساجد وقت الظلمة ؟-5
A-النور من جميع الجهات
B-النور من ثالثة جهات
C-النور من اليمين
D-النور من األمام

المندوًآمنة عبد الحكيم : إعداد المعلمة : يتبع( 1) 
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ر المشَّائ" ما الصلوات المقصودة في قول الرسول صلى هللا عليه وسلم -6 يَن في الظُّلَم  إلى بَش  
؟..." المساجد 

A- المغرب والِعشاء
B-الظهر والعصر
C-العشاء والفجر
D-الفجر والظهر

ً في بني آدم لمعر: ما المصطلح الذي يوضح المفهوم التالي-7 فة استعداد غريزي، ُغر 
بادته ؟ الخالق وتوحيده وع 

A-التفكر
B-الِفطرة
C-التأمل
D-اإلتقان

إالَّ هللاُ لفسدتا لَْو َكاَن فيهما آل هةٌ )) ما دليل وحدانية هللا تعالى الذي تشير إليه اآلية الكريمة -8
ا تصفونَ  ؟((فَُسْبحاَن هللا  َرب   العرش  َعمَّ

A-دليل التمانع
B-دليل التسخير
C-دليل الِفطرة
D-دليل اإلعجاز

؟الفردما أثر مراقبة هللا تعالى على -9
A-انتشار األلفة بين الناس
B-التعاون بين األفراد
C-ترابط المجتمع
D-ينال رضا هللا تعالى

ينة  على استشعار  ُمراقبة  هللا  تعالى ؟-10 أيٌّ مما يأتي من األسباب الُمع 
A-ترك الدعاء
B-اختيار الصحبة الصالحة
C-البعد عن طاعة هللا تعالى
D-متابعة المشاهير في مواقع التواصل

المندوًآمنة عبد الحكيم : إعداد المعلمة : يتبع( 2) 



م  )ما معنى -11 م  : " في قول ه  صلى هللا عليه وسلم ( البَراج  ْبط  َوَحْلُق وَغْسُل البَراج   ، ونَتُْف اإل 
؟" العانة  واْنت قَاُص الماء  والَمْضَمَضةُ 

A-اللحية
B-الشارب أو الشنب
C-العُقَد والمفاصل في األصابع
D-األسنان

واك  عند ال: ما الُحكُم الشَّْرعي فيما يلي -12 ُص على استخدام  الس   وضوء ؟يْحر 
A-ُسنّة
B-واجب
C-فرض
D-ركن

ْن قَْول  إ الَّ لَ )) في قوله تعالى ( َعت ْيٌد ) ما معنى -13 ؟((َدْيه  َرق ْيٌب َعت ْيٌد َما يَْلف ُظ م 
A-قاعد
B-حافظ
C-شاك
D-حاضر

ْين  أحُدُهما يَُسوُق اإلنسان أي من اآليات اآلتية تبي  ُن أنَّ هللا تعالى وكَّل ل ُكل   إنسان  َملَكَ -14
واآلخر يَْشَهُد َعلَْيه  ؟

A-  ِإْذ يَ تَ َلقَّى اْلُمتَ َلقِ َياِن َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِ َماِل َقِعيد
B-  َما يَ ْلِفُظ ِمن قَ ْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه رَِقيب  َعِتيد
C-  َوَجاَءْت ُكلُّ نَ ْفٍس مََّعَها َساِئق  َوَشِهيد
D- ٍَأْلِقَيا ِف َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيد

أيٌّ مما يأتي يُعَدُّ من شروط  التوبة  النصوح؟-15
A-الرجوع للذنب مرة أخرى
B-الندم على ما فات
C- عدم التحلل من الحقوق
D-ُضْعف اإلخالص عند التوبة

المندوًآمنة عبد الحكيم : إعداد المعلمة :يتبع( 3) 
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أيٌّ مما يأتي من األُمور التي تُعيُن على التوبة ؟-16
A-الدعاء
B-مصاحبة األشرار
C-اتِّبَاعُ الجاهلين
D-تأجيل التوبة

أي مما يأتي من صور  إغاثة هللا تعالى للناً ؟-17
A-كثرة األمراض
B-الحرمان من المغفرة
C-إنزال الغيث والمطر
D-إرسال الزالزل

ْل ؟أَْحَرَم ب العُْمَرة  و: ما الُحكم الشرعي في الحالة التالية مع بيان السبب -18 لَْم يَْغتَس 
A-عمرته باطله ألنه لم يغتسل
B-  عمرته غبر صحيحة ألنه ترك غسال واجبا
C-عمرته صحيحة ألنه غسٌل مستحب
D-عمرته غير مقبولة

ْيد ا طَ )) ما شرُط التيمم الذي يشيُر إليه قوله تعالى -19 ُموا َصع  ُكمْ فَتَيَمَّ ي  ب ا فَاْمَسحوا ب ُوُجوه 
ْنهُ  ْيُكْم م  ؟((َوأَْيد 

A-برودة الماء
B-عدم وجود الماء
C-وجود الماء
D-وجود الصعيد الطاهر

َمْن هو الصحابي الذي أشار على الرسول صلى هللا عليه وسلم بحفر  الخندق؟-20
A-ُحيي بن اخطب
B-جابر بن عبدهللا
C-أبو سفيان بن حرب
D-سلمان الفارسي
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ب؟-21 َن الغُْسل  الواج  أيٌّ مما يأتي يُعَدُّ م 
A-يوم العيد
B-لنظافة الجسم
C-يوم الجمعة
D-الـمـوت

ما سبب غزوة األحزاب ؟-22
A-انتقام بني قينقاع من المسلمين
B-بسبب حفر المسلمين للخندق
C-انتقام يهود بني النضير من المسلمين
D-بسبب استيالء المسلمين على قافلة قريش

رٌ " ما ُحكم التجويد في المفردة القرآنية -23 رٌ بل َعجبو: )في قوله تعالى" ُمْنذ  ا أْن جاءهم ُمْنذ 
ْنهم ؟( م 

A-إخفاء حقيقي
B-إدغام بغنة
C-الم شمسية
D- الم قمرية

م( هللا ) أي من اآليات التالية يَُمث  ُل ُحْكم لفظ  الَجاللة -24 ؟ الُمفَخَّ
A- " َو لِِلِ ُمْلُك السَّماواِت واألَرِض"
B- " هللاُ ال إلَهَ إاِلَّ ُهَو الَحيُّ القَيُّوُم"
C- " ِا تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللا "قُْل أَفََرأَْيتُْم مَّ
D- " ِفََوْيٌل ِللقاِسيَِة قُلوبُُهْم ِمْن ِذْكِر هللا"

ْيب" ما ُحكم التجويد في المفردة  القرآنية -25 ون ؟عند الوقف في آخرها بالسك" َعج 
A- إدغام
B-إقالب
C- قلقلة صغرى
D-قلقلة كبرى

المندوًآمنة عبد الحكيم : إعداد المعلمة انتهت األسئلة ( 5) 
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