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وزارة التربيه


اإدارة العامة منطقة الجهراء التعليمية
مدرسة مريم بنت طارق امتوسطه بنات

مديرة امدرسة 
رابعة الفريح

اعداد امعلمة 
الجازي الرشيدي

رئيسة القسم 
� شيخه بو رجيله 

اموجهة الفنية 
شيخه الحجرف

بنك ااسئلة 
للصف السابع 

( الوحدة 
ااولى ) 



أحاديث الفصل اأول ( الوحده ااولى ) للصف 
السابع

١- قال رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص :  
     

     ( من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى 

اه عليه وسلم )  ص٢٣ 

٢- عن السيدة خديجة رضي اه عنها قالت :  

    ( إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب امعدوم وتقري الضيف وتعن على 
نوائب الحق  ) ص٣٦ 

٣- قال رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص :  

    ( من قال حن يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصاة القائمة آت 

محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم 
القيامة )  

                      ص٤٨ 

  

ملسو هيلع هللا ىلص :

 

اه

 

رسول

 

٤- قال

     

          

                   

ص 152



الدرس اأول 
إيماني بالغيب أمن وطمأنينة 

السؤال ااول : 
اكتبي امصطلح الشرعي اآتي :

 - عالم الغيب   كل ماغاب وخفي عن مجال إدراكنا الحسي . 

- عالم الشهادة  كل امر نستطيع ان نتوصل الى مشاهدته بالوسائل الحسية . 

غيب مطلق  علم استأثر به اه تعالى وحده . -
غيب نسبي   علم يعرفه اانبياء عن طريق الوحي . -

السؤال الثاني : 
اجب عما يأتي : 

أثر اايمان بالغيب عظيم على حياة اانسان ، وضح ذلك : 
الشعور بمراقبة اه تعالى له . !
ااستقامة على أمر اه بتنفيذ ما أمر به واجتناب ما نهى .!
الطمأنينة واانس والرضا . !

السؤال الثالث : 
علل ما يأتي : 

الرسل الكرام ا يعلمون الغيب امطلق . !
انه ا يعلم الغيب إا اه عزوجل !

السؤال الرابع : 
عددي صور ادعاء الغيب : 

السحر ، الكهانة ، قراءة الكف ، التنجيم . 



السؤال ااول :  
اكملي الفراغات بما يناسبها : 

امسلم يحرص على أداء الصاة في وقتها  -
اايمان بامائكة واجب على كل مسلم  -


السؤال الثاني : 
عددي مراتب الدين الثاث :  


١ااسام                   ٢ اايمان 

٣ ااحسان                      

السؤال الثالث :  
اكملي مايلي : 

فرض الحج على كل مسلم عاقل بالغ مستطيع مرة واحدة  في العمر .  

ااحسان يشمل  ااقوال و اافعال    . 


السؤال الرابع : 
✖ امام مايناسبه من العبارات التاليه :  ✔ او عامة  ضعي عامة 


( X )               ١-  الزكاة تعطى للفقراء وااغنياء

(✔ ٢- الشهادتان أصل العبادة           (  

(✖ ٣- صوم رمضان مستحب صيامه على كل مسلم ومسلمة          (

الدرس الثاني  
احقق مراتب الدين في حياتي 



السؤال ااول :  
✖ امام مايناسبها من العبارات :  ✔ أو عامة  ضعي عامة 

١- كفل النبي صلى اه عليه وسلم ابن عمه عليّ بن أبي طالب رضي اه عنه            

(  ✔   )

٢- كان عمر النبي صلى اه عليه وسلم عندما شهد حلف مناصرة الضعفاء ثاثن 

(  ✖ عاماً .        (  


(  ✔ ٣- من حسن الخلق عدم إحراج امخطئ .     (  

السؤال الثاني :  
وضح ما يأتي :  

أ- أدب النبي صلى اه عليه وسلم مع رفاقه . 
يجعلهم أمامه وا يتقدمهم ويبدي السام عليهم ويراعي مشاعرهم . 

ب- صبر النبي صلى اه عليه وسلم على الباء .  
صبر على اليتم والفقر والحاجة . 

مكائد ااعداء وتكالبهم . 
ااعتداء على القرابة وااصحاب .  

السؤال الثالث : اكتب امواقف الدالة من الدرس على الصفات ااتية للحبيب محمد 
صلى اه عليه وسلم : 
أ- الصدق واامانة .  

شهد له ميسره غام خديجة رضي اه عنها اثناء سفرهم بتجارتها للشام بصدقه 
وامانته ورغبت بالزواج منه .  

ب- الوفاء وامبادرة .  
كان عمه ابي طالب كثير العيال وقليل امال فقترح الرسول بأخذ ابنه عليّا 

والعباس اخذ جعفراً وفاءاً لعمه ابي طالب الذي كفله . 

الدرس الثالث  
صفات رسولنا قبل البعثة وبعدها 



✖ امام مايناسبه من العبارات التاليه:   ✔ او عامة  ضعي عامة 

(  ✔  ١- من شروط امؤذن ااسام والعقل  .      (  

(  ✖  ٢- ااذان من شعائر ااسام الباطنة .      (  

(  ✔ 
٣- لأذان وااقامة سنناً مستحبة .     (  

 اكتبي امصطلح امناسب امام كل تعريف :
 (  ااذان  )    هو ااعام بدخول وقت الصاة بألفاء مخصوصة .

 (    ااقامة  )   هو ااعام بإقامة الصاة والبدء بها بألفاظ خاصة .

 من شروط امؤذن :

  ١- ااسام     ٢- التمييز


 ٣- العقل        ٤- الذكورة

 اكملي الفراغات بما يناسبها :
        ١- الدعاء ايرد عند بن ااذان وااقامة .


٢- من شروط ااذان  النية   و  دخول الوقت  و  رفع الصوت          .

٣-ينقسم اماء الى ثاثة انواع اماء الطهور و الطاهر و النجس .

الدرس الرابع 
من شعائر ديني ااذان وااقامة 



ألتزم بصاتي لعدة أسباب منها :  

١- شكر امنعم على فضله          ٢- صلة بن العبد وربه 


٣-دليل اايمان         ٤- عبودية ه تعالى          

اكتبي امصطلح امناسب امام التعريف : 
(  الصاة ) عبادة ذات اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير ومختتمه بالتسليم .  

اذكري شروط صحة الصاة :  
١- الطهارة من الحدث  

٢- دخول الوقت  
٣- ستر العورة 

٤- النية  
٥- استقبال القبلة  

اكملي الفراغات بما يناسبها : 
١- الصاة لها شروط قبول و شروط صحة . 

٢- الصاة عبادة ذات اقوال      و افعال               

الدرس الخامس  
صاتي حكمها وشروطها وأركانها 



السؤال ااول : اختاري ااجابه الصحيحه : 
١- من شروط الصاة .       (  استقبل القبلة قائماً - الصاة جماعة -  

ااعتدال في الركوع والسجود  ) 
٢- من اركان الصاة  ( رفع يديه حذو منكبيه - قراءة الفاتحة  - التورك 

في الجلسة ااخيرة ) 

السؤال الثاني : حدد مرات ضيغ الكلمات في ااذان :  
اه اكبر ستة مرات  

اشهد ان ا اله اا اه مرتان  
اشهد ان محمداً رسول اه مرتان  

حي على الصاة مرتان  
حي على الفاح مرتان  

السؤال الثالث : من هدي السنة السجود على سبعة فما هي ؟ 
الجبهة واانف  

اليد اليمنى  
اليد اليسر 

الركبة اليمنى  
الركبة اليسرى 

اطراف القدم اليمنى  
اطراف القدم اليسرى  

الدرس السادس  
أؤدي صاتي كاملة اقتداء بالنبي 

صلى اه عليه وسلم 



السؤال ااول : عرف كل من :  
الحقد إظمار الشر للناس اذا لم يتمكن من اانتقام منهم  

الحسد تمني زوال نعمة امحسود إلى الحاسد  

✖ امام مايناسبها من العبارات  ✔ او عامة  السؤال الثاني : ضعي عامة 
التاليه : 


( ✖ ١- الحسد كلمة مرادف الغبطة .   (  


(  ✔ ٢- ااذكار اليومية تحصن امسلم .      (  

السؤال الثالث : اكتبي حلول مشكلة الحسد :  
١-  ااستعاذة باه تعالى والتحصن به            

٢-  ااحسان الى الحاقد وحسن معاملته  
٣- ااكثار من ااعمال الصالحة كالصدقات  

٤- التوكل على اه تعالى  

الدرس السابع  
أحفظ قلبي من الحقد والحسد 



السؤال ااول :  
اكتبي تعريفاً للمصطلح اآتي : 


( امحبة ) : ميل النفس الى ماتراه وتظنه خيراً 

السؤال الثاني :  
اكمل بامناسب :  

أحب اه تعالى أنه متصف بصفات الجال والكمال  -
أحب اه تعالى أنه خلقني وأمدني بجميع النعم  -
اتقرب الى اه تعالى بالنوافل و الفرائض  -

السؤال الثالث :  
بما تفسر امواقف التالية :  

١-  زميل ينشغل بمشاهدة امباريات عن الطاعات واداء النوافل .  
اتبع هواه وانشغل به عن طاعة اه تعالى والتقرب منه .  -

٢- زميل يعرف اسماء اعبن العالم وا يلم بأسماء اه سبحانه .  

 - غلب عليه حبه معرفه اسماء الاعبن على حب اه ومعرفة اسمائه 

الدرس الثامن  
أحب اه ورسوله صلى اه عليه وسلم 



 

وزارة التربيه


اإدارة العامة منطقة الجهراء التعليمية
جذور  التعليم مدرسة مريم بنت طارق امتوسطه بنات

مرة , ولكن ثماره 

حلوة 

اموجهة 
الفنية شيخة 

الحجرف 

مديرة امدرسة 
رابعة عبداه 

رئيسة القسم 

� شيخة بو رجيله

إعداد 
امعلمة نادية 
الحسيني 

بنك 
اأسئلة للصف السابع 

 ( الوحدة الثانية )  



 

أحاديث الفصل اأول ( الوحده الثانية ) للصف 
السابع 


١- عن عائشه رضي اه عنها ان رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص قال :


 )خلقت امائكه من نور و خلق الجان من مارج من النار و خلق ادم مما وصف لكم (


٢- قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  : 


    ) ان اه ا ينظر إلى صوركم و أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم و اعمالكم (


٣- عن عبداه بن مسعود رضي اه عنه قال :

(علمني رسول اه - ملسو هيلع هللا ىلص - وكفي بن كفيه -امشهد كما يعلمني السوره من القران :التحيات ه 

، والصلوات و الطيبات ، السام عليك أيها النبي و رحمه اه وبركاته ، السام علينا و على 

عباده اه الصالحن ، اشهد ان ا اله اا اه ، واشهد ان محمداً عبده و رسوله)


٤- عن ابي هريرة - رضي اه عنه -ان رسول اه - ملسو هيلع هللا ىلص -

(تجُد من شر الناس يوم القائمه عند اه ذا الو جهن ، الذي يأتي هؤاء بوجه و هؤاء بوجه )



للمائكة الكرام صفات َخْلقيه منها : 


١ اإجنحة ،                                 ٢ عظم الخلق و امقدار

٣ الجمال.                                    ٤  ا يأكلون وا يشربون و ا يتناكحون 

عللي ما يأتي : 
١-  ا يصح ايمان عبد إذا انكر وجود امائكة . 


ان اإيمان بامائكة ركن من اركان اإيمان 

ما رأيك فيمن يزعم انه يؤمن بامائكة الكرام و لكنه يعيب جبريل -عليه السام - 
تعريضا أو تصريًحا أو يسبّه مع الدليل ؟ 


 فانه ليس مؤمنا حق اإيمان و سينال غضب اه عليه فيعذبه عذابه شديدا

 


✖ امام مايناسبها من العبارات التالية:  ✔ او عامة   ضعي عامة 


 ( ✔ ١-امائكة الكرام خلقت من نور (


(✔ ٢- من صفات امائكة الُخلّقية الحياء و الخوف من اه و الَخْلقيّة و الجمال ( 

الدرس اأول 
أؤمن بصفات و حقوق السفره الكرام  البررة



اذكري امهام التي وكلها اه للمائكة ؟ 

أ-حفظ اإنسان بأمر اه تعالى  

ب-تحريك بواعث الخير في النفس  

ج- تسجيل اأعمال (الحسنات و السيئات)  

ما اثر اإيمان بامائكة في حياة امسلم ؟ 


أ- الشكر ه تعالى و طاعته


ب-امراقبه الدائمة ه تعالى 


ج-امراقبه الدائمة ه تعالى 

✖ امام مايناسبها من العبارات التاليه:   ✔ او عامة  ضعي عامة 

 (  ✔ أ- امائكة الكرام ا يعصون اه ما امرهم ، و يفعلون ما يؤمرون(

الدرس لثاني 
إيماني بامائكة اأبرار 



الدرس الثالث 
اخلص في العمل

✖ امام مايناسبها من العبارات :  ✔ أو عامة  ضعي عامة 


(  ✔ ١-من شروط قبول العمل الصالح ان يكون خالصا ه -عز وجل -.    (  


( ✔ ٢- اإخاص هو أفراد اه تعالى الطاعات و التقرب بها إلى اه  .    (  

اكملي العبارات بما يناسبها : 

١- من ثمار اإخاص النجاه من الفن و نيل الشفاعة  
٢- من اأمور التي تعينني على اإخاص تدبر القران و مصاحبه الصالحن 

اذكري أهميه اإخاص في اإسام : 


١- محل نظر اه تعالى انه من أعمال القلوب

 ٢- مضاعفه اأجر لأعمال اليسيرة و مباركتها 



الدرس الرابع 
نزول الوحي على رسولي محمد ملسو هيلع هللا ىلص 

✖ امام مايناسبه من العبارات التاليه:  ✔ او عامة  ضعي عامة 

(   ✖  ١- كان رسول اه صلى اه عليه وسلم يختلي بنفسه في غار ثور .     (

( ✔  ٢- كان عمر رسول اه صلى اه عليه و سلم عند نزول الوحي ٤٠ سنه  .    (  

(  ✖ 
٣- كان ورقه بن نوفل يتعبد اه تعالى على الديانة النصرانية .     (   

 اكتبي تعريف الوحي شرعا:

    أعام اه أنبياء و رسله بما يريد ن يبلغه اليهم


اجب عما يأتي:
 ١- متى نزل القران الكريم ؟

  نزل القران الكريم في شهر رمضان في سنه ٦١٠هـ 

 ٢- ما اثر نزول الوحي على نفس النبي -صلى اه عليه و سلم -


 الشعور بالخوف


من خال حديث جبريل عليه السام يتضح عبر و دروس عديده منها :


أ- ان الوحي ليس أمراً خياا و إنما هو حقيقه على استقبال و تلقى العلم و اأمر
  


 ب-خوف النبي صلى اه عليه و سلم مما سمع وراى يدل على طبيعته البشرية



الدرس الخامس 
أتجنّب مكروهات و مبطات الصاة 

عددي بعضا من مكروهات الصاة : 


١- االتفات في الصاة لغير الحاجة          

٢- التخصر في الصاة 


٣- افتراش الذراعن حال السجود   

٤- التثاوب في الصاة              

٥-  عدم مراعاة الترتيب في سور القران اثناء القراءة ويسمي (تنكيس السور )             

٦-  تغميض العينن 

    عددي مبطات الصاة : 


١- ترك شرط من شروطها 

٢- ترك ركن من أركانها 


٣-الكام عمدا في غير مصلحه الصاة 

٤- اأكل و الشرب عمدا 


عرف امصطلحات اآتية :


١- ااقعاء:  

وهو إلصاق آليته باأرض و نصب ساقيه أو قدميه ووضع يديه على اأرض 


٢- السدل: 

إرسال الثوب حتى يصيب اأرض 


٣- القهقهة :
ان يضحك امصلي بصوت يسمعه هو أو غيره قل أو كثر 



الدرس السادس 
صاتي تكتمل بالواجبات و السن

عرف ما يأتي :  
الواجب :  

امر به اه -تعالى- على وجه اإلزام  يذم تاركه شرعا  . 

السنه : 

ما ثبت عن النبي -صلى اه عليه و سلم - ولم يكن على وجه االزام و يثاب فاعله و ا يعاقب تاركه 

اعدد واجبات الصاه ( كلها قوليه ) : 

١- تكبيرات اانتقال 


٢- قول سمع اه من حمده 

٣-  شرب أقول ربنا و لك الحمد 


٤-   التسبيح في الركوع 

٥-التسبيح في السجود

اكتبي سن الصاة : 

من السن القولية   

 ١- استفتح صاتي بالدعاء


 ٢- أتعوذ من الشيطان الرجيم عند قراءة القران 


٣- قراءة بسم اه الرحمن الرحيم 

٤- أقول امن : بعد قراءة الفاتحة 

من السن الفعليه   
١-ارفع اليدين عند تكبيرة اإحرام و عند الركوع و الرفع من الركوع . 

٢- أضع اليمني على اليسرى فوق الصدر. 
٣-افترش في التشهد اأول  

٤-اتورك في التشهد الثاني 



الدرس السابع 
أؤدي صاتي صحيحه اقتداء بالنبي صلى 

اه عليه وسلم ( تطبيقي)

✖ امام مايناسبها من العبارات التاليه :  ✔ او عامة  ضعي عامة 


( ✔ ١- ترك  واجب من واجبات الصاة عمدا يبطل الصاه   .   (

عددي مكروهات الصاة  : 


١- الصاة يحضره الصاه .


٢- النظر في غير مظهر السجود.


٣-  الحركة الغير ضرورية .


٤- التخصر في الصاة .

اكتبي سبب بطان الصاة  : 


١- الرد على الهاتف  .          

٢-  اأكل و الشرب .

٣-   عدم ااستقامة عند الرفع من الركوع .



الدرس الثامن 
أصون لساني عن السخريه و الغيبة 

و النميمة 

اكتبي الكلمات اآتية : 


) الغيبه ( : 

 ذكر مساوئ اإنسان في غيبته و هي فيه ، وتكون بالقول و الفعل كالحركة .


)النميمة ( : 

السعي بن الناس باإفساد ، للتحريض و اإيقاع بينهم ، و شحن قلوبهم بالعداء و الضغينة .


)السخريه( :  

احتقار اآخرين بالهمز و اللمز و التهكم بالقول أو الفعل أو اإشارة أو التنابز باألقاب 

عدد أضرار آفات اللسان ( الغيبه و النميمة و السخريه): 

١-  تغضب الرحمن و ترضي الشيطان 

٢-  . تقطع اواصر امحبة بن الناس 


٣- تحرم صاحبها من الجنه .

ماهو سبب آفات اللسان ( الغيبه النميمة و السخريه )  : 

١-الحسد و الكبر و الكراهية 


٢- ضعف اإيمان 

٣- تزكيه نفسه بتنقيص غيره 


٤- تحقيق امطامع 

عللي:  
جواز الغيبه في بعض الحاات  : 

١- للمتظلم و امستفتي عند القاضي  
٢- لتغيير امنكر ورد العاصي إلى الصواب بذكر ما يفعله  

٣- للتحذير من أهل الشر  
٤- للمجاهر بفسقه أو بدعته  

٥- للتعريف إذا كان اإنسان معروفا بلقب معن (دون التنقيص ) 
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