
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

                   7/ae/com.almanahj//:https      للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا *

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

https://almanahj.com/ae/7islamic                   

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

https://almanahj.com/ae/7islamic2     

                   grade7/ae/com.almanahj//:https           لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا *

     * لتحميل جميع ملفات المدرس School Private Harvest اضغط هنا                                           

    bot_almanahj/me.t//:https         للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا        
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Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her 

 

 

 Classe : -----7------------------------------ 

         Subjectللمجتمع رجاله ونساؤه               

 

Le 

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

  -ة ومواساة  أجب عن االسئلة األتيه :من درس بشار

 
 

0استخرج من اآليات ما يدل على كل من المعاني اآليتة   

0كثير الرجوع إلى هللا تعالى حافظ لعهده وحدوده  منلمؤا  

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

0نعيم الجنة ال ينقضي وال يزول   

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

  0المتقون مكرمون يوم القيامة  

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

 للميم الساكنة والتنوين ثالثة أ حكام ما هما ؟
 

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

 أختر الحكم التجويدي في قوله تعالى ) أخويكم واتقوا (
 إقالب            إدغام بغنة                                  إظهار شفوي  
 

 حكم التجويد في قوله ) قلوبهم مرض ( 
 إدغام بغنة                                         إ ظهار                            إدغام شفوي 

 
 .............................اإلخفاء حروفه............. االدغام حروفه      ................. االظهار عدد حروفه

 
 فسر المعاني  المفردات االتية 

      .............................  -منيب              ..............اواب                        .................   -ازلفت  :
 ...............................قرن         

 ............................شهيد   
 ما المقصود بالمزيد في قوله ولدينا مزيد ؟؟

 
 



                              
 
 
 

Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her 

 

 

 Classe : -----7------------------------------ 

         Subjectللمجتمع رجاله ونساؤه               

 

Le 

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

  -ة ومواساة  أجب عن االسئلة األتيه :بشارمن درس 

 
 

0استخرج من اآليات ما يدل على كل من المعاني اآليتة   

0لمؤمن كثير الرجوع إلى هللا تعالى حافظ لعهده وحدوده ا  

...............................................................هذا ماتوعدون لكل أواب حفيظ ......  

0ال ينقضي وال يزول  نعيم الجنة  

........................................................لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد..  

  0المتقون مكرمون يوم القيامة  

................................................................وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد...  

 للميم الساكنة والتنوين ثالثة أ حكام ما هما ؟
 اإلخفاء                اإلدغام                                                                                  اإلظهار 

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

 أختر الحكم التجويدي في قوله تعالى ) أخويكم واتقوا (
 إدغام بغنة                           إقالب                   إظهار شفوي  
 

 ) قلوبهم مرض ( حكم التجويد في قوله 
 إدغام بغنة                                         إ ظهار                            إدغام شفوي 

 
 الباء..اإلخفاء حروفه...........الميم.. ..........      االدغام حروفه......حرف ما عدا الميم والباء26...... االظهار عدد حروفه

 
 ردات االتية فسر المعاني  المف

 مقبل على ربه       -  منيبراجع لطاعة هللا             – اوابأدنيت                          -:  ازلفت
 امة  -قرن         

 حاضرشهيد   
 المزيد هو رؤية هللا تعالىما المقصود بالمزيد في قوله ولدينا مزيد ؟؟ 

 


