
 

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 السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/7                   

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

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

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

     

                  https://almanahj.com/om/7islamic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade7                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس علي بن محمد الحسان اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  الفصل األول األوىلالوحدة                                                       السابعالصف                                      الرتبية اإلسالمية    

 

 1الصفحة  1/11/2017                                           ( 99493923  ) ع م الحسان

 أوال : القرآن الكريم 
 

 {"   1" بقرةدرس :  سورة ال  }
قِيَن}1قال تعالى : الم} ا َرَزْقَناُهْم ُينفِقُوَن}2{ َذلَِك اْلِكَتاُب الَ َرْيَب فِيِه ُهًدى لِّْلُمتَّ الَة َوِممَّ { والَِّذيَن 3{ الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َوُيقِيُموَن الصَّ

ِهْم َوأُْولَـئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحوَن}4أُنِزلَ إِلَْيَك َوَما أُنِزلَ ِمن َقْبلَِك َوبِاآلِخَرِة ُهْم ُيوقُِنوَن}ُيْؤِمُنوَن بَِما  بِّ ن رَّ { إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا 5{ أُْولَـئَِك َعلَى ُهًدى مِّ
ُ َعلَى قُلُوبِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلَى أَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌ َولَُهْم َعَذاٌب عِظيٌم}{ 6َسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَنَذْرَتُهْم أَْم لَْم ُتنِذْرُهْم الَ ُيْؤِمُنوَن} { َوِمَن 7َخَتَم ّللاه

ِ َوِباْلَيْوِم اآلِخِر َوَما ُهم بُِمْؤِمنِيَن} ا بِاّلله اِس َمن َيقُولُ آَمنَّ َ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َيْخَدعُ 8النَّ { فِي 9وَن إاِلَّ أَنفَُسُهم َوَما َيْشُعُروَن}{ ُيَخاِدُعوَن ّللاه
ُ َمَرضاً َولَُهم َعَذاٌب أَلِيٌم بَِما َكاُنوا َيْكِذُبوَن} َرٌض َفَزاَدُهُم ّللاه  {10قُلُوبِِهم مَّ

 عبارة خطأ .( أمام العبارة المناسبة مع تصحيح ماتحته خط إذا كانت ال     ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  السؤال األول
 
 أطول سورة في القرآن الكريم نزلت على الرسول بالمدينة المنورة .  سورة البقرةتعتبر )      (  -1
 بال روح  .  كالجسمالصالة التي تخلو من الخشوع والتدبر )      (  -2
 فيما بينهم ويساعد بعصهم بعضا  .  يتكافل أعضاؤهالمجتمع المؤمن )      (  -3

 : صل بخط بين الكلمة من العمود األول ومعناها في العمود الثاني  لثانيالسؤال ا
 ج : 

 معناها الكلمة 
 الشك في أن القرآن الكريم من عند ّللا تعالى  ذلك الكتاب
 اغلقت قلوبهم فال ينفذ إليها اٌيمان الريب فيه

 مصابون بمرض النفاق الغيب
 نسان مثل الجنة والنار والمالئكةما غاب عن حواس اإل ختم ّللا على قلوبهم 

 يقصد به القرآن الكريم في قلوبهم مرض

 أجب عن األسئلة التالية : : السؤال الثالث 

  ؟ من خالل الخمس اآليات األولى من سورة البقرة إستخرج منها ثالث صفات المتقين:  :  1س 
 ................................................................................................................... -1:  :  1جـ 

           2 - ................................................................................................................  
           3 - ................................................................................................................ 

  ؟ للمنافقين واحدةمن  صفات الكافرين وصفة  صفتين( من سورة البقرة إستخرج منها 10-6من خالل اآليات ):  :  2س 
 صفات الكافرين - 1:  :  2جـ 

             - ............................................................ 
             - ............................................................ 

 
  صفات المنافقين - 2         
                ............................................................ 
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 2الصفحة  1/11/2017                                           ( 99493923  ) ع م الحسان

 {"   2" بقرةدرس :  سورة ال  }
 

َما }قال تعالى : َ ُهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َولَـِكن الَّ َيْشُعُروَن}11َنْحُن ُمْصلُِحوَن} َوإَِذا قِيلَ لَُهْم الَ ُتْفِسُدوْا فِي األَْرِض َقالُوْا إِنَّ { َوإَِذا قِيلَ 12{ أاَل إِنَّ
َفَهاء َولَـِكن الَّ  ُهْم ُهُم السُّ َفَهاء أاَل إِنَّ اُس َقالُوْا أَُنْؤِمُن َكَما آَمَن السُّ ا َوإَِذا { َوإَِذا لَ 13 َيْعلَُموَن}لَُهْم آِمُنوْا َكَما آَمَن النَّ قُوْا الَِّذيَن آَمُنوْا َقالُوْا آَمنَّ

َما َنْحُن ُمْسَتْهِزُئوَن} ا َمَعْكْم إِنَّ ُهْم فِي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهوَن}14َخلَْوْا إِلَى َشَياِطينِِهْم َقالُوْا إِنَّ ُ َيْسَتْهِزُئ بِِهْم َوَيُمدُّ { أُْولَـئَِك الَِّذيَن اْشَتُرُوْا 15{ ّللاه
الَ  َجاَرُتُهْم َوَما َكاُنوْا ُمْهَتِديَن}الضَّ ُ بُِنوِرِهْم َوَتَرَكُهْم 16لََة بِاْلُهَدى َفَما َرِبَحت تِّ ا أََضاءْت َما َحْولَُه َذَهَب ّللاه { َمَثلُُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َناراً َفلَمَّ

َماِء فِيِه ُظلَُماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق َيْجَعلُوَن أَْصابَِعُهْم فِي 18الَ َيْرِجُعوَن} { ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهمْ 17فِي ُظلَُماٍت الَّ ُيْبِصُروَن} َن السَّ ٍب مِّ { أَْو َكَصيِّ
ُ ُمِحيٌط بِاْلكافِِريَن} َواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت وّللاه َن الصَّ َشْوْا فِيِه َوإَِذا أَْظلََم َعلَْيِهْم َقاُموْا { َيَكاُد اْلَبْرُق َيْخَطُف أَْبَصاَرُهْم ُكلََّما أََضاء لَ 19آَذانِِهم مِّ ُهم مَّ

ُ لََذَهَب بَِسْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهْم إِنَّ ّللاَّ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر}  {20َولَْو َشاء ّللاه
 

 إذا كانت العبارة خطأ .( أمام العبارة المناسبة مع تصحيح ماتحته خط      ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  السؤال األول
 
 بالمؤمنين   .   اإلستهزاءالمنافقون يعلنون إيمانهم من قبيل (   )      -1
 أقواله أفعاله    .   التناقضالمسلم العاقل حريص على أن (    )     -2
 

 : صل بخط بين الكلمة من العمود األول ومعناها في العمود الثاني  السؤال الثاني 
 ج : 

 ناهامع الكلمة
 بجازيهم على استهزائهم بالمؤمنين السفهاء

 ال يقدرون على الكالم ّللا يستهزيء بهم
 الجاهلون اصحاب العقول الضعيفة يعمهون

 كالمطر الكثير بكم
 يترددون كصيب

 
 :أجب عن األسئلة التالية  : السؤال الثالث

 
 قين وصفوا انفسهم بها أهم صفتين للمناف  (14-11) استخرج من االيات التالية : 1س 

 
 ............................................................ -2       ............................................................-1ج : 

 
 ين المثلين ؟ ضرب ّللا تعالى مثلين لبيان حال المنافقين وتصوير بشاعة افعالهم " اذكر هذ (20-18)س : " في اآليات 

 
 ........................................................................................................................................................:  المثل األولج : 

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

 .....................................................................................................................................................:  المثل الثاني     
                    ..................................................................................................................................................... 
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 3الصفحة  1/11/2017                                           ( 99493923  ) ع م الحسان

{"   1" مريمدرس :  سورة   }
ا}{ ذِ 1قال تعالى : كهيعص} َك َعْبَدهُ َزَكِريَّ اً}2ْكُر َرْحَمِة َربِّ ُه نَِداء َخفِيه ْأُس َشْيباً َولَْم أَُكن بُِدَعائَِك 3{ إِْذ َناَدى َربَّ { َقالَ َربِّ إِنِّي َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشَتَعلَ الرَّ

اً} اً}{ َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَوالَِي ِمن َوَرائِي َوَكاَنِت اْمرَ 4َربِّ َشقِيه اً}5أَتِي َعاقِراً َفَهْب لِي ِمن لَُّدنَك َولِيه { َيا 6{ َيِرُثنِي َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعقُوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضيه
اً} ُرَك بُِغاَلٍم اْسُمُه َيْحَيى لَْم َنْجَعل لَُّه ِمن َقْبلُ َسِميه ا ُنَبشِّ ا إِنَّ اً}{ َقالَ َربِّ أَنَّى َيُكوُن لِي ُغاَل 7َزَكِريَّ { َقالَ 8ٌم َوَكاَنِت اْمَرأَتِي َعاقِراً َوَقْد َبلَْغُت ِمَن اْلِكَبِر ِعتِيه
ٌن َوَقْد َخلَْقُتَك ِمن َقْبلُ َولَْم َتُك َشْيئاً} اَس َثاَلثَ 9َكَذلَِك َقالَ َربَُّك ُهَو َعلَيَّ َهيِّ اً} { َقالَ َربِّ اْجَعل لِّي آَيًة َقالَ آَيُتَك أاَلَّ ُتَكلَِّم النَّ { َفَخَرَج َعلَى َقْوِمِه 10لََياٍل َسِويه

اً}  {11ِمَن اْلِمْحَراِب َفأَْوَحى إِلَْيِهْم أَن َسبُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشيه
 

 .صل بخط بين العمود األول ومايناسبه من العمود الثاني:  السؤال األول
 ج : 

 معناها الكلمة
 خائبا نداء
 ضعف وهن
 دعاء شقيا
 فأشار وليا

 ولدا صالحا فأوحى
 
 

 أجب عن األسئلة التالية ::  لثانيالسؤال ا

 من خالل اآليات السابقة أجب عن األسئلة التالية :
 تخلص منهما األسباب التي دعت زكريا عليه السالم إلى التوجه الى ربه بالدعاء  ؟سا 5و  4س : " من خالل اآليتن 

 
 .....................................................................................................................................................ج : 
       .....................................................................................................................................................  

 
 س : أذكر اآلية التي تدل على بشارة المالئكة لزكريا عليه السالم بالولد ؟

 
 .....................................................................................................................................................ج : قال تعالى " 

 
 تي تدل على إستغراب زكريا عليه السالم بأن يكون له ولد ؟س : اذكر اآلية ال

 
 .....................................................................................................................................................ج : قال تعالى " 

 
 ها قلبه " اذكر اآلية الدالة على ذلك ؟به أن يريه عالمه يطمئن س : " طلب زكريا عليه السالم من رب

 
 ....................................................................................................................................................." ج :قال تعالى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  الفصل األول األوىلالوحدة                                                       السابعالصف                                      الرتبية اإلسالمية    
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{"   2" ممريدرس :  سورة   }
اً} ٍة َوآَتْيَناهُ اْلُحْكَم َصبِيه اً}12قال تعالى " َيا َيْحَيى ُخِذ اْلِكَتاَب بِقُوَّ ا َوَزَكاًة َوَكاَن َتقِيه ن لَُّدنَّ اراً 13{ َوَحَناناً مِّ اً بَِوالَِدْيِه َولَْم َيُكن َجبَّ { َوَبره

اً} اً}{ َوَساَلٌم َعلَْيِه َيْوَم ُولَِد َوَيْوَم يَ 14َعِصيه اً}15ُموُت َوَيْوَم ُيْبَعُث َحيه َخَذْت 16{ َواْذُكْر فِي اْلِكَتاِب َمْرَيَم إِِذ انَتَبَذْت ِمْن أَْهلَِها َمَكاناً َشْرقِيه { َفاتَّ
اً} لَ َلَها َبَشراً َسِويه اً}{ َقالَْت إِنِّي أَُعوُذ 17ِمن ُدونِِهْم ِحَجاباً َفأَْرَسْلَنا إَِلْيَها ُروَحَنا َفَتَمثَّ ْحَمن ِمنَك إِن ُكنَت َتقِيه ِك 18بِالرَّ َما أََنا َرُسولُ َربِّ { َقالَ إِنَّ

اً} اً}19أِلََهَب لَِك ُغاَلماً َزِكيه ٌن َولِنَ 20{ َقالَْت أَنَّى َيُكوُن لِي ُغاَلٌم َولَْم َيْمَسْسنِي َبَشٌر َولَْم أَُك َبِغيه ْجَعَلُه آَيًة { َقالَ َكَذلِِك َقالَ َربُِّك ُهَو َعلَيَّ َهيِّ
اً} ْقِضيه ا َوَكاَن أَْمراً مَّ نَّ اِس َوَرْحَمًة مِّ  { "21لِلنَّ

 من خالل اآليات السابقة أجب عن األسئلة التالية :
 

 . دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاه : ضع  األولالسؤال 
 ت على موسى عليه السالم من قبل . أمر ّللا تعالى يحيى عليه السالم أن يأخذ ..... التي أنزل -1

  القرآن  (     -اإلنجيل         -)     التوراة            
 
اً{ قالت تعالى  -2  تدل اآلية على أن ّللا جعل يحيى عليه السالم آمناً في ... َوَساَلٌم َعَلْيِه َيْوَم ُولَِد َوَيْوَم َيُموُت َوَيْوَم ُيْبَعُث َحيه

  خمس أوقات  (     -اربع أوقات         -ث أوقات     )     ثال       
 
 أعتزلت مريم عليها السالم أهلها في مكان يقع شرق بيت ....   -3

  المقدس  (     -المدينة         -)     مكة            
 

 . أجب عن األسئلة التالية :  الثانيالسؤال 
 

 عليه السالم والتي تؤهله للنبوة ؟ الصفات التي اتصف بها يحيىثالث من : اذكر  1س
 
 ..................................................................................................................................................... -1:  1ـ ج

     2- ..................................................................................................................................................... 
     3- ..................................................................................................................................................... 

 
 : أذكر اآليه التي تدل على أن ّللا تعالى جعل يحيى عليه السالم آمنا في ثالثة أوقات ؟2س 

 .....................................................................................................................................................: قال تعالى  2ـ ج
 

  : ما اسم الملك الذي ارسله ّللا تعالى ليهب لمريم عليها السالم غالما ؟ 3 س
 .....................................................................................................................................................:  3ـ ج
 

 الكلمة من العمود األول ومعناها في العمود الثاني  : صل بخط بينالسؤال الثالث 
 ج : 

 معناها الكلمة
 التوراه الكتاب
 جبريل عليه السالم حنانا

 رحمة وعطفا انتبذت
 إعتزلت روحنا

 تصور لها  فتمثل لها
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 ثانيا : احلديث الشريف  

 
{درس : حقيقة اإلميان   }

 لت يارسول ّللا قل لي في االسالم  قوال ال أسأل عنه احد بعدك قال "  قل آمنت باّلل ثم استقم " عن سفيان بن عبدّللا الثقفي قال : ق
 

 ( أمام العبارة المناسبة.     ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  السؤال األول
 رجل نطق بالشهادتين ولكنه لم يصدق قلبه  . (    )     -1
 ولم ينطق بلسانه  .  رجل لم يؤمن بقلبه(     )    -2
 رجل آمن بقلبه وأقر بلسانه وعمل بجوارحه   . (    )     -3
 رجل ربط قوله بأفعاله مع الناس    . (    )     -4
 
 

 أجب عن األسئلة التالية : : السؤال الثاني 
 

ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ قال تعالى :  1 س َنا ّللاَّ ِة الَِّتي ُكنُتْم }إِنَّ الَِّذيَن َقالُوا َربُّ لُ َعلَْيِهُم اْلَماَلئَِكُة أاَلَّ َتَخافُوا َواَل َتْحَزُنوا َوأَْبِشُروا ِباْلَجنَّ
 للصحابي ؟ ماهما األمران اللذان قالهما النبي من خالل اآلية  ُتوَعُدوَن {

 .....................................................................................................................................................:  2ـ ج
 

  :ماذا يقصد بااليمان ؟ وكيف يعلن هذا االيمان ؟ 2 س
 .....................................................................................................................................................:  2ـ ج
 

ِ َوبِاْلَيْوِم اآلِخِر َوَما ُهم بُِمْؤِمنِيَن " 3 س ا بِاّلله اِس َمن َيقُولُ آَمنَّ   : من المقصود بقوله تعالى " َوِمَن النَّ
 .....................................................................................................................................................:  3ـ ج
 

  : مالمقصود باالستقامة في الحديث ؟ 4 س
 .....................................................................................................................................................:  4ـ ج
 

  : كيف يكون لزوم طاعة ّللا اعتقادا ؟ 5 س
 .....................................................................................................................................................:  5ـ ج
 

  : كيف يكون لزوم طاعة ّللا في القول ؟ 6 س
 .....................................................................................................................................................:  6ـ ج
 

  : كيف يكون لزوم طاعة ّللا في العمل ؟ 7 س
 .....................................................................................................................................................:  7ـ ج

  ؟ ماهي ركائز اإليمان الثالثة :  8 س
 .....................................................................................................................................................:  8ـ ج
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{درس : فضل صالة اجلماعة    }

 " الصالة في الجماعة خير من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة "  عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : قال 
 

 ط إذا كانت العبارة خطأ .( أمام العبارة المناسبة مع تصحيح ماتحته خ     ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  السؤال األول
 
 .  جماعةأمر اإلسالم المسلمين بالمحافظة على الصالة وإقامتها في (       )   -1
 وعشرين درجة .  بستالصالة في الجماعة خير من صالة الفذ (     )     -2
 والمغفرة .  تدعو له بالرحمةالمالئكة عندما يدخل المسلم المسجد ويجلس ينتظر الصالة فإن (    )     -3
 
 

 . أجب عن األسئلة التالية :  الثانيالسؤال 
 

 : اذكر بعض األدلة على وجوب الصالة جماعة ؟ 1 س
 
 ..................................................................................................................................................... -:  1ـ ج

- ..................................................................................................................................................... 
 

  : اذكر بعض الوسائل التي تعين المسلم على معرفة دخول وقت الصالة  ؟ 2 س
 
 .....................................................................................................................................................:  2ـ ج
 

 ما المقصود بصالة الفذ ؟ : 3س 
 

 ..................................................................................................................................................... :3جـ 
 

 " اذكر اثنان " : ماهي عواقب من يصلي فذا ؟  4س
 

 ..................................................................................................................................................... -1:  4جـ 
        2- ..................................................................................................................................................... 

 
 " اذكر اربع منها "   : ماهي ثمار صالة الجماعة ؟  5س
 

 ..................................................................................................................................................... -1:  5جـ 
          2- ..................................................................................................................................................... 

3- ..................................................................................................................................................... 
4-..................................................................................................................................................... 
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   دروس منوعة :  لثاثا

 
{  القرآن الكريمدرس :    }

 رة خطأ .( أمام العبارة المناسبة مع تصحيح ماتحته خط إذا كانت العبا     ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  السؤال األول
 
 .  عليه السالم جبريل بواسطة  أنزل القرآن الكريم على تبينا محمد (      )    -1
 .   الخيرهم نلو أستقام الناس على هدي القرآن الكريم ألنتشر بي(    )     -2
 
 أكمل مايلي بكلمات مناسبة من عندك  :  : السؤال الثاني 

 
 ..........................ويختم بسورة  ....................يبدأ القرآن الكريم بسورة  -1
 ........................منين باألجر العظيم وهو دخولهم ؤ تعالى الميبشر ّللا -2

  ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاه :  لثالسؤال الثا
 

 .  القرآن الكريم معجزة خالدة أنزلها ّللا تعالى على نبينا - -1
 عيسى     (    -موسى      -)   محمد                 

 قالت كان خلقه .... .  عندما سئلت السيدة عائشة رضي ّللا عنها عن خلق رسول ّللا  – 2
 القرآن      (    -الصدق      -)   التواضع                 

 
 أجب عن األسئلة التالية : : السؤال الثالث 

 
  رآن الكريم ؟: عرف الق :  1 س
 .....................................................................................................................................................:  :  1ـ ج

            
 

 : من خالل اآليات التالية استخرج الحكم من إنزال القرآن الكريم  2 س
 
الَِحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجراً َكِبيراً  إِنَّ َهـَذا اْلقُْرآَن ِيْهِدي لِلَِّتي ِهَي أَْقَوُم َوُيَبشِّرُ   :ل تعالى قا وأَنَّ الَِّذيَن الَ  {9}اْلُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن َيْعَملُوَن الصَّ

رِّ ُدَعاءهُ ِباْلَخْيِر َوَكاَن اإلِنَساُن َعُجوالً  َوَيْدعُ  {10}ُيْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة أَْعَتْدَنا لَُهْم َعَذاباً أَلِيماً    {11}اإلِنَساُن بِالشَّ
 ..................................................................................................................................................... -1:  2ـ ج

         2- ..................................................................................................................................................... 
         3- ..................................................................................................................................................... 

 
  ؟ دة منها بإيجازحمع شرح وا ها: " تعددت وجوه إعجاز القرآن  " أذكر3س 

 
 ..................................................................................................................................................... -1: 3ـ ج

       2- ..................................................................................................................................................... 
      3- ..................................................................................................................................................... 

 
 ريم ؟كيف يكون العمل بالقرآن الك:  4س
 .....................................................................................................................................................:  4ـ ج

        ............................................................................................................................. ........................ 
          ..................................................................................................................................................... 
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{  الوحي درس :    }
 ( أمام العبارة المناسبة مع تصحيح ماتحته خط إذا كانت العبارة خطأ .     ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  السؤال األول

 
 ليبلغوا رساالته إلى الناس  .  المالئكةالى رجاال من أصطفى ّللا تع)      (  -1
 طرق  .  اربعبعدة طرق وعددها الوحي  ينزل ّللا تعالى)      (  -2
وُح اأْلَِميُن {قال تعالى )      (  -3  .      جبريل عليه السالمويقصد بالروح األمين  }  َنَزلَ ِبِه الرُّ
 .     ل ّللا تعالى وكتبهفقد كذب برس بالوحيمن كذب )      (  -4
 .      يجب األيمان بهمن أمور الدين هو وحي أوحاه ّللا تعالى  كل مايصدر عن النبي )      (  -5

 أجب عن األسئلة التالية : :  نيالسؤال الثا

  : عرف الوحي ؟ 1 س
 
 .....................................................................................................................................................:  1ـ ج

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

  طرق للوحي ؟ مع تعريف كل واحد منها ؟ كم عدد:   2 س
 
 ..................................................................................................................................................... -1:  2ـ ج
2- ..................................................................................................................................................... 
3- ..................................................................................................................................................... 
 

  ن بالوحي ؟اما أهمية اإليم:  3 س
 
 ..................................................................................................................................................... -  :  3ـ ج

            ..................................................................................................................................................... 
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{   1الصوم درس :    }
 ( أمام العبارة المناسبة مع تصحيح ماتحته خط إذا كانت العبارة خطأ .     ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  السؤال األول

 
 من اآلثام   .   لتطهر نفس اإلنسانالصوم عبادة بدنية شرعها اإلسالم (      )     -1
 فقط    .   أمة محمدالصيام لم يفرض إال على (      )     -2
 .      إال ّللا سبحانه وتعالىاليعلم صدق إمتناع الصائم عن األكل والشرب (      )     -3
 .     نساناإلٌ  و الصوم الذي فرضه ّللا تعالى علىه الصوم المندوب (   )     -4

 أجب عن األسئلة التالية : :  السؤال الثاني

  ؟في اللغة وفي الشرع : عرف الصوم  1 س
 
 .....................................................................................................................................................: اللغة  : الصوم في 1ـ ج

 ..................................................................................................................................................:  لشرعوالصوم في ا       

  ؟ من هذه الحكم  عأرباذكر " للصوم حكم كثيرة "  : 2س
 
 .....................................................................................................................................................  -:  2ـ ج

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

  ؟مع شرح واحد منها بإيجاز الصوم أذكر أنواع :  3 س
 
 ..................................................................................................................................................... -1:  3ـ ج
2- ..................................................................................................................................................... 
3- ..................................................................................................................................................... 
 

  : اذكر آية قرآنية وحديث شريف يدالن على الصوم ؟ 4 س
 

.....................................................................................................................................................:  4جـ 
.....................................................................................................................................................
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{  املدينة املنورة قبل اهلجرة رس :  د  }
 ( أمام العبارة المناسبة مع تصحيح ماتحته خط إذا كانت العبارة خطأ .     ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  السؤال األول

 
 الجزيرة العربية وهي واحة كبيرة في وسط الصحراء    .  شرق تقع المدينة المنورة شمال(      )    -1
.  النارجيلمن أهم المراكز الزراعية في بالد العرب السيما زراعة  تعتبر المدينة المنورة(      )    -2
.  مناةيعبدون األصنام وأهم صنم عندهم كان يدعى  كان سكان المدينة المنورة(     )     -3
.  الحروب الداخليةظلوا يعانون ويالت بالرغم ما تمتعت به المدينة المنورة من موقع حصين إال أن أهلها (    )     -4

 أكمل مايلي بكلمات مناسبة من عندك  :  : السؤال الثاني
 
 ............والحرة الغربية وتعرف باسم حرة  ,,,,,,,,,,,,وتعرف بحرة  ............تقع المدينة المنورة بين حرتين : الحره  -1

 .........................ام كان سكان المدينة المنورة يعيشون في ظل نظ -2
 .......................أشهر قبيلتين في المدينة المنورة كانت قبيلة األوس  -3
 المدينة المنورة المعروف بجودته .  .................أكثر المنتجات الزراعية رواجاً في جزيرة العرب كان  -4
 .......................جرة هي حرب آخر الحروب التي دارت بين أهل المدينة قبل اله -5
 

 : السوال الثالث : أجب عن األسئلة التالية
 

 ؟ جزيره العربية: "اشتهرت في الجزيرة العربية قبل اإلسالم بعض المدن المهمة " اذكر أهم ثالث مدن كانت في ال 1 س
 
 .....................................................................................................................................................:  1ـ ج
 

  : ماهي خصائص موقع " واحة " المدينة المنورة  ؟ 2 س
 
 ......................................................................................................................................................:  2ـ ج
 

 : ما المقصور بالحره ؟  3 س
 
 .....................................................................................................................................................: 3ـ ج

 
 ؟ أهمية تجارية في الجزيرة العربيةلمنورة : ما الذي أعطى المدينة ا 4س
 
 .....................................................................................................................................................:  4ـج
 

  ؟ أذكر ثالث من هذه األنشطة" األنشطة التجارية إزدهرت في المدينة المنورة بعض  " : 5 س
 
 .....................................................................................................................................................:  5ـ ج
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{  حقوق اجلار درس :    }
 ( أمام العبارة المناسبة مع تصحيح ماتحته خط إذا كانت العبارة خطأ .     ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  السؤال األول

 
 تشعره بأهمية وجوده في المجتمع .  في المجتمع حق كل فردأعطاء اإلسالم (    )     -1
 حقوق  .  ثالثةالجار المسلم له (    )     -2
 .   بالصفح واإلحسانيضايقه يعامل من يؤذيه و  كان رسول ّللا (    )     -3
 
 

 . دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاه : ضع  ثانيالسؤال ال
 
 كل من يسكن قريباً من بيتك سواء أكان من األقارب أم غيرهم مسلماً كان أم كافر يطلق عليه .  -1

  الجار   (     -الحبيب         -)     الصديق            
 

 أنه ذكر أن هناك عدد  ......... من الجيران  .  ديث عن رسول ّللا في الح -2
  ثالثة    (     -إثنان         -)     واحد             

 
 . أجب عن األسئلة التالية  :  ثالثالسؤال ال

 
 ؟  ذكر  الحديث الشريف أن هناك ثالثة أنواع من الجيران " أذكرهما مع التوضيح  " : 1 س
 
 .....................................................................................................................................................األول : :  1ـ ج

 .....................................................................................................................................................الثاني :         
 .....................................................................................................................................................الثالت :        

 
 حقوقاً كثيرة في حياته أكد عليها جبريل عليه السالم " أذكر أربعة من هذه الحقوق ؟  " إن للجار:  2 س
 
 ..................................................................................................................................................... -1:  2ـ ج
      2- ..................................................................................................................................................... 

3- ..................................................................................................................................................... 
4- ..................................................................................................................................................... 

 
  هذه الحقوق ؟ ماهي" تتعدى إلى مابعد وفاته  " إن للجار حقوقاً :  3 س
 :  3ـ ج

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

 
 : ماهي آثار مراعاة حقوق الجار ؟ 4 س
 
 ................................................................................................................................:  4ـ ج

         ................................................................................................................................ 
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{  أهمية املقدسات  درس :    }
 ( أمام العبارة المناسبة مع تصحيح ماتحته خط إذا كانت العبارة خطأ .     ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  السؤال األول

 
 .  لسطينفبمن المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد األقصى  أسري بالرسول (     )     -1
 .   األقصى ثاني مسجد تشد إليه الرحال وتضاعف فيه الحسنات هو المسجد(     )     -2
 دخول المسجد المكي لغير المسلمين   .  يحرم(    )     -3

 
 . لمعطاه دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بين البدائل ا: ضع  لثانياالسؤال 

 
 عليه السالم  .  ممن المقدسات التي تربط المسلمين بأبي األنبياء إبراهي -1

  بيت المقدس  (     -الحرم المدني          -)     الحرم المكي             
 .   كان فيأول بيت وضع للناس  -2

  المقدس  (     -      المدينة    -مكة   )            
 بين بناء المسجد الحرام والمسجد األقصى   . كان الفرق  -3

  خمسون عاما   (     -أربعون عاما         -)     ثالثون عاما          
 
 

 . أجب عن األسئلة التالية :  لثالثاالسؤال 
 

  : ما المقصود بالمقدسات ؟ 1 س
 
 ................................................................................................................................:  1ـ ج
 

 مع شرح واحد منها بإيجاز ؟  ؟عند المسلمين المقدسة اإلسالمية األماكن  أذكر أسماء: 2 س
 
 :  2ـ ج

1- ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

 
2- ................................................................................................................................ 

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

3-................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
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{   2الصوم درس :    }
 ( أمام العبارة المناسبة مع تصحيح ماتحته خط إذا كانت العبارة خطأ .     ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  السؤال األول

 يوم  . ثالثين يكون دخول شهر رمضان إما برؤية الهالل أو بإكمال شهر شعبان (     )     -1
 .   وعليها القضاءيحق للمرأة الحائض والنفساء اإلفطار في شهر رمضان (     )     -2
 .   إطعام مسكين عن كل يومبير السن المؤدي إلى العجز عن الصوم اإلفطار في شهر رمضان وعليه يحق لك(    )     -3

 
 . أجب عن األسئلة التالية :  الثانيالسؤال 

 
  ؟س  : ماهي شروط وجوب صوم شهر رمضان  

 .....................................................................................................................................................................ج : 
     ............................................................................................................................. ....................................... 

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

  ؟ماهي مبطالت الصوم س : 
 .....................................................................................................................................................................ج : 
     ............................................................................................................................................. ....................... 
      .................................................................................................................................................................... 

 
 ؟ ماهي االعذار المبيحة لإلفطار س : 
 .....................................................................................................................................................................ج : 
     ........................................................................................................ ............................................................ 
      .................................................................................................................................................................... 

 
{    زيد بن حارثةدرس :    }

 ( أمام العبارة المناسبة مع تصحيح ماتحته خط إذا كانت العبارة خطأ .     ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  السؤال األول
 .   وعاش في بيت رسول ّللا  مولى رسول ّللا  صار زيد (   )      -1
 . الذهاب مع ابيه وعمهمع ابيه وعمه أختار  بالبقاء معه أو الذهاب زيد  عندما خير رسول ّللا (    )     -2
 .   وحب رسول ّللا  بزيد الحب لقب الصحابة زيد (    )     -3
 .   رأسهعندما خرج للطائف حتى أصيب في  يدافع عن رسول ّللا  كان زيد (     )    -4
 .سرايا  تسعأميرا على  زيد  جعل النبي (     )    -5
  .في السنة الثامنة للهجرة  مؤتهفي معركة  زيد  أستشهد(    )    -6
 

  الفقرات بما يناسبها من بين األقواس .: اكمل  السؤال الثاني
 
 (  لرسول ّللا   –  حكيم بن حزام  -الخندق   -   قصيرا   –   خديجة رضي ّللا عنها   -  إختطفته   ) 

 إحدى القبائل في غارة وباعته في الجاهلية  ..................رة وفي صغره أسمر البش .................كان زيد بن حارثه رجال 
  ...........................فوهبته السيدة خديجة ,  ..............................ووهبه للسيدة  ......................فاشتراه 
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{"   3" بقرةدرس :  سورة ال  } أوال : القرآن الكريم 
قُوَن} ُكُم الَِّذي َخلََقُكْم َوالَِّذيَن ِمن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَّ اُس اْعُبُدوْا َربَّ َها النَّ ذَماَ بَِنذاَ َوأَنذَ لَ 21قال تعالى " َيا أَيُّ َعذلَ لَُكذُم اَْْرَف ََِرا ذاا َوالاَّ ََ { الَّذِذي 

ِ أَنذَداداا َوأَنذُتْم َتْعلَُمذوَن}ِمَن ا أ ِِ َعلُذوْا  َْ ذ َ َت ََ َمَراِت ِرْ قاا لَُّكذْم  ََأَْخَرَج بِِه ِمَن الثَّ َا  َِ َما َما ذأُْتوْا 22لاَّ ََ ْلَنذا َعلَذى َعْبذِدَنا  ذا َن َّ مَّ { َوإِن ُكنذُتْم َِذر َرْيذمِّ ما
ن ُدوِن  ْثلِِه َواْدُعوْا ُ َهَداَُكم ما ن ما ِ إِْن ُكْنُتْم َصاِدقِيَن}بُِاوَرةِّ ما ذاَرةُ 23ّللاأ ََ ذاُس َواْلِا ذاَر الَّتِذر َوقُوُدَاذا النَّ قُوْا النَّ ََاتَّ ََإِن لَّْم َتْفَعلُوْا َولَن َتْفَعلُوْا   }

ْت لِْلَكاَِِريَن} ِري مِ 24أُِعدَّ َْ اتِّ َت نَّ ََ الَِااِت أَنَّ لَُهْم  ِر الَِّذين آَمُنوْا َوَعِملُوْا الصَّ ْ قاا َقالُوْا َاـَذا { َوَب ا ن َتْاتَِها اَْْنَهاُر ُكلََّما ُرِ قُوْا ِمْنَها ِمن َثَمَرةِّ را
َرةٌ َوُاذْم َِيَهذا َخالِذُدوَن} َطهَّ ذِرمَ 25الَِّذي ُرِ ْقَنا ِمن َقْبلُ َوأُُتوْا بِِه ُمَتَ ابِهاا َولَُهْم َِيَها أَْ َواٌج مُّ ْْ َ الَ َيْاذَتْايِر أَن َي َمذا  { إِنَّ ّللاَّ ََ ذفا  َْ ذا َبُعو َمذَث ا مَّ

َََيقُولُونَ  ا الَِّذيَن َكَفُروْا  ِهْم َوأَمَّ با ُه اْلَاقُّ ِمن رَّ َيْعلَُموَن أَنَّ ََ ا الَِّذيَن آَمُنوْا  ََأَمَّ لُّ بِذِه َكثِيذراا َوَيْهذِدي بِذِه َكثِيذراا َوَمذا  ََْوَقَها  ِْ ُ بَِهـَذا َمَث ا ُي َماَذا أََراَد ّللاَّ
لُّ  ِْ ُ بِذِه أَن ُيوَصذلَ َوُيْفِاذُدوَن َِذ26بِِه إاِلَّ اْلَفاِاقِيَن} ُي ِ ِمذن َبْعذِد ِميَثاقِذِه َوَيْقَطُعذوَن َمذا أََمذَر ّللاَّ ذوَن َعْهذَد ّللاَّ ُْ ر اَْْرِف أُولَذـكَِ  ُاذُم { الَّذِذيَن َينقُ

ََأَاْ 27اْلَخاِاُروَن} ِ َوُكنُتْم أَْمَواتاا  َِّ ُعوَن}{ َكْيَف َتْكفُُروَن بِا ََ ِميعذاا 28َياُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْايِيُكْم ُثمَّ إِلَْيِه ُتْر ََ ا َِر اَْْرِف  { ُاَو الَِّذي َخلََق لَُكم مَّ
َِّ َعلِيٌم} اُانَّ َاْبَع َاَماَواتِّ َوُاَو بُِكلا َ ْر َََاوَّ َماَ   {" 29ُثمَّ اْاَتَوى إِلَى الاَّ

 
 ( أمام العبارة المناابف مع تصايح ماتاته خط إذا كانت العبارة خطأ .     ✘(   أو )        ✔  )   : ْع ع مف  الاؤال اْول

 .  الذبامْرم ّللا تعالى َر اآليات الاابقف با رة وار (     )    -1
 .   اماوات اتعدد الاماوات التر خلقها ّللا تعالى ار (    )     -2
  .    لم ياتطيعوال الَاادين بأن يأتوا باورة واادة لكنهم تادى ّللا اباانه وتعا(    )     -3
 

 : صل بخط بين الكلمف من العمود اْول ومعنااا َر العمود الثانر  الاؤال الثانر
 

 معنااا الكلمف
 َمع ند واو المثيل أو النظير بناَ
 آلهتكم أو من بنصرونكم لي هدوا لكم اندادا
 أتم خلقهن وتدبير أموران ادعوا
 ا مرَوعافاق  هداَكم
 أاْروا َاواان

 
 مايلر بكلمات مناابف من عند  : أكمل : الاؤال الثالث

 
  ...................................المؤمنون خالدون َر الَنف والكاَرون خالدون َر   -1ج : 
 المؤمنون يصدقون بأن ّللا أن ل القرآن الكريم .ي كون َر أن ّللا أن ل القرآن الكريم و  .................................. -2
 ..................................المؤمنون يعبدون ّللا تعالى واده والكاَرون يعبدون  -3
 بعهد ّللا تعالى .  ..................................نقْون عهد ّللا تعالى والمؤمنون ي الكاَرون -4
 َر اْرف . ..................................يصلاون َر اْرف والكاَرون  ..................................-5
 

 : أَم عن اْاكلف التاليف : رابعالاؤال ال
 

  : إلى ماذا تدعو اآليات الاابقف ؟1س 
 
 ........................................................................................................................................................................: 1ج 
 

  : " ّللا اباانه وتعالى او المنعم المتفْل لعباده " وْح ذل  من اآليات الاابقف  ؟2س 
 
 .......................................................................................................................................................................: 2ج 
 

  : من خ ل اآليات الاابقف اذكر صفات الفااقين   ؟3س 
 
 .......................................................................................................................................................................:3ج 
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 {"   4درس :  سورة البقرة "  }
 

َعلُ َِيَها َمن ُيْفاِ  َْ َِر اَْْرِف َخلِيَففا َقالُوْا أََت اِعلٌ  ََ َ  لِْلَم َكَِكِف إِنار  َماَ َوَنْاُن ُناَ قال تعالى  } َوإِْذ َقالَ َربُّ ُح ُد َِيَها َوَيْاِفُ  الدا با
ُس َلَ  َقالَ إِنار أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُموَن} َقالَ أَنبُِكونِر بِأَْاَماَ 30بَِاْمِدَ  َوُنَقدا ََ ُهْم َعلَى اْلَم َكَِكِف  َْ { َوَعلََّم آَدَم اَْْاَماَ ُكلََّها ُثمَّ َعَر

َ  أَنَت اْلَعلِيُم اْلَاِكيُم}{ َقالُوْا ُاْبَااَنَ  الَ ِعْلَم لَ 31َاـُؤالَ إِن ُكنُتْم َصاِدقِيَن} ا 32َنا إاِلَّ َما َعلَّْمَتَنا إِنَّ ََلَمَّ { َقالَ َيا آَدُم أَنبِْكُهم بِأَْاَمآكِِهْم 
َماَواِت َواَْْرِف َوأَْعلَُم َما ُتْبُدو { َوإِْذ ُقْلَنا لِْلَم َكَِكِف 33نُتْم َتْكُتُموَن}َن َوَما كُ أَنَبأَُاْم بِأَْاَمآكِِهْم َقالَ أََلْم أَقُل لَُّكْم إِنار أَْعلَُم َغْيَم الاَّ

ُدوْا إاِلَّ إِْبلِيَس أََبى َواْاَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاَِِريَن} ََ َََا ُدوْا آلَدَم  َُ َف َوُك َ ِمْنَها َرَغداا 34اْا نَّ ََ َ  اْل َُ { َوُقْلَنا َيا آَدُم اْاُكْن أَنَت َوَ ْو
الِِميَن}َاْيُث ِ ْكُتَما َوالَ تَ  َََتُكوَنا ِمَن اْلظَّ َرَة  ََ َِيِه َوقُْلَنا اْابُِطوْا 35ْقَرَبا َاـِذِه ال َّ ا َكاَنا  ُهَما ِممَّ ََ أَْخَر ََ ْيَطاُن َعْنَها  ََأََ لَُّهَما ال َّ  }

{ َِر اَْْرِف ُمْاَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إِلَى ِاينِّ ُكْم لَِبْعفِّ َعُدوٌّ َولَُكْم  ُْ َتلَقَّى آ36َبْع ََ اُم {  وَّ ُه ُاَو التَّ َََتاَم َعلَْيِه إِنَّ ِه َكلَِماتِّ  با َدُم ِمن رَّ
ِايُم} ََ َ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ 37الرَّ َََمن َتبَِع ُاَداَي  ى  نار ُادا ُكم ما ا َيأْتَِينَّ ََإِمَّ ِميعاا  ََ { َوالَِّذيَن َكَفروْا 38 ُاْم َيْاَ ُنوَن}{ قُْلَنا اْابُِطوْا ِمْنَها 

اِر ُاْم َِيَها َخالُِدوَن}َوكَ  ُبوْا ِبآَياتَِنا أُولَـكَِ  أَْصَااُم النَّ  {39ذَّ
 

 خطأ ( أمام العبارة المناابف مع تصايح ماتاته خط إذا كانت العبارة      ✘(   أو )        ✔)     : ْع ع مف  الاؤال اْول
 
 .  تكريما له م أمر ّللا تعالى الم ككف بالاَود آلدم عليه الا(    )     -1
 .  الَنفأكرم ّللا تعالى آدم و وَته اواَ عليهما الا م َأاكنهما (   )      -2
 . ال بالْ ل   بالهدايفبدأت الاياة الب ريف على اْرف (    )     -3
 

 : صل بخط بين الكلمف من العمود اْول ومعنااا َر العمود الثانر  الاؤال الثانر
 معنااا الكلمف
 َأوقعهما ال يطان َر مخالفف أمر ّللا تعالى ففخلي

 نطهر ياف  الدماَ
 اك  انيكا نقدس
 يايلها بالقتل والعدوان رغدا
 المراد به آدم عليه الا م َأ لهما

 
 التاليف :  أَم عن اْاكلف : ثالثالاؤال ال

 
 ؟ ف َر اْرف آدم عليه الا م خليف: لماذا اعلم ّللا تعالى الم ككف بانه ايَعل 1س 
 
 .......................................................................................................................................................................: 1ج 
 

 : ما الداَع من اؤال الم ككف ربهم عن الاكمف من اذا اإلاتخ ف ؟ 2س 
 
 .......................................................................................................................................................................: 2ج 
 

 : بماذا تفوق آدم عليه الا م على الم ككف  ؟ 3س 
 
 .......................................................................................................................................................................: 3ج 
 

 : لماذا امتنع ابليس من الاَود آلدم عليه الا م   ؟ 4س 
 
 .......................................................................................................................................................................: 4ج 
 

 : لماذا اخرج ّللا تعالى أدم و وَه اواَ من الَنف وااتقرا َر اْرف   ؟ 5س 
 
 .......................................................................................................................................................................: 5ج 
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{"   3" مريمدرس :  سورة   }
اا}قال تعالى  }  ََانَتَبَذْت بِذِه َمَكانذاا َقِصذيأ ْخلَذِف َقا22َََاَملَْتُه  ذْذِع النَّ َِ اََاذا اْلَمَخذاُف إِلَذى  ََ َ أ ََ لَذْت َيذا لَْيَتنِذر ِمذتُّ َقْبذلَ َاذَذا َوُكنذُت َنْاذياا { 

اا} نِايأ اا}23مَّ َعلَ َربُِّ  َتْاَتِ  َاِريأ ََ َََناَداَاا ِمن َتْاتَِها أاَلَّ َتْاَ نِر َقْد  ذاا}24{  نِيأ ََ ْخلَذِف ُتَاذاقِْط َعلَْيذِ  ُرَطبذاا  ذْذِع النَّ َِ ي إِلَْيِ  بِ { 25{ َوُا ا
ََلَْن أَُكلاذَم اْلَيذوْ ََُكلِر َواْ َربِر َوقَ  ْاَمِن َصْوماا  ََقُولِر إِنار َنَذْرُت لِلرَّ ا َتَريِنَّ ِمَن اْلَبَ ِر أََاداا  ََإِمَّ ي َعْيناا  اا}را ََأََتذْت بِذِه َقْوَمَهذا 26َم إِنِاذيأ  }

اا} ََِريأ َِْكِت َ ْيكاا  اا} { َيا أُْخَت َااُروَن َما27َتْاِملُُه َقالُوا َيا َمْرَيُم لََقْد  ِ  َبِغيأ َِّ َوَما َكاَنْت أُمُّ  {28َكاَن أَُبوِ  اْمَرأَ َاْو
 

 لثانر :: صل بخط بين الكلمف من العمود اْول ومعنااا َر العمود ا اْولالاؤال 
 

 معنااا الكلمف
 وَع الوالدة َأنتبذت
 بعيدا قصيا

 َاعت لت المخاف
 امتناعا عن الك م أو صمتا َنيا
 طيبا صوما

 
 التاليف :  أَم عن اْاكلف : ثانرل الالاؤا
 

  عليه الا م آيات إلهيف عديدة أذكراا ؟لعياى : لقد صاابت والدة مريم 1س 
 .......................................................................................................................................................................1: 1ج 
 

  : ماذا كان موقف قوم مريم عليها الا م منها .؟2س 
 .......................................................................................................................................................................: 2ج 
{"   4" مريمرس :  سورة د  } 

اا} ََأََ ذذاَرْت إِلَْيذذِه َقذذالُوا َكْيذذَف ُنَكلاذذُم َمذذن َكذذاَن َِذذر اْلَمْهذذِد َصذذبِيأ ذذاا}29قذذال تعذذالى  }  َعلَنِذذر َنبِيأ ََ ِ آَتذذانَِر اْلِكَتذذاَم َو ذذر َعْبذذُد ّللاَّ { 30{ َقذذالَ إِنا
  َ َعلَنِر ُمَباَركاا أَْيَن َما ُكنُت َوأَْوَصانِر بِالصَّ ََ ذاا}َو َكاِة َمذا ُدْمذُت َايأ اا}31ِة َوال َّ ذاراا َ ذقِيأ بَّ ََ َعْلنِذر  َْ اا بَِوالِذَدتِر َولَذْم َي ذَ ُم 32{ َوَبذرأ { َوالاَّ
اا} ِخَذ ِمذن 34}{ َذلَِ  ِعيَاى اْبُن َمْرَيَم َقْولَ اْلَاقا الَِّذي َِيِه َيْمَتُرونَ 33َعلَرَّ َيْوَم ُولِدتُّ َوَيْوَم أَُموُت َوَيْوَم أُْبَعُث َايأ ِ أَن َيتَّ َّ ِِ { َما َكاَن 

َيُكذذوُن} ََ َمذذا َيقُذذولُ لَذذُه ُكذذن  ََإِنَّ ذذى أَْمذذراا  َْ ْاذذَتقِيٌم}35َولَذذدِّ ُاذذْبَااَنُه إَِذا َق ََاْعُبذذُدوهُ َاذذَذا ِصذذَراٌط مُّ ُكذذْم  ذذر َوَربُّ َ َربا ذذاْخَتلََف 36{ َوإِنَّ ّللاَّ ََ  }
َََوْيلٌ لالَّ  َْاَ اُم ِمن َبْينِِهْم  ْْ }ا ْ َهِد َيْومِّ َعِظذيمِّ ذَ لِّ 37ِذيَن َكَفُروا ِمن مَّ َْ ذالُِموَن اْلَيذْوَم َِذر  { أَْاذِمْع بِِهذْم َوأَْبِصذْر َيذْوَم َيأُْتوَنَنذا لَِكذِن الظَّ

{ بِينِّ َْمذُر َوُاذْم َِذر َغْفلَذفِّ َوُاذْم اَل ُيْؤِمُنذوَن}38مُّ ْْ ذَر ا ِْ ذ39{ َوأَنِذْرُاْم َيْوَم اْلَاْاَرِة إِْذ قُ َْرَف َوَمذْن َعلَْيَهذا َوإِلَْيَنذا { إِنَّ ْْ ا َنْاذُن َنذِرُث ا
ُعوَن} ََ  {40ُيْر

 
 الثانر :  : صل بخط بين الكلمف من العمود اْول ومعنااا َر العمود اْولالاؤال 

 معنااا الكلمف
 عبادة ّللا تعالىمتكبرا عن  ماالكت

 اْنَيل َبارا
 يوم الندم واو يوم القيامف يمترون
 ي كون ويختلفون يميوم عظ

 يوم الااام والَ اَ يوم الاارة
 

 :  التاليف أَم عن اْاكلف : ثانرالاؤال ال
 
  : كيف براَ ّللا تعالى مريم من التهم التر اتهمت به من قومها ؟1س
 .......................................................................................................................................................................: 1ج 
 

 " أذكر اربع منها "  : ماار النعم التر انعمها ّللا تعالى على عياى عليه الا م .2س 
 
 ...................................................................... - 1...........................................................................    - 1: 2ج 

        3- ...........................................................................     4- ........................................................................... 
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 ف : ثانيا : احلديث الشري
{درس : طلب العلم    }

 " من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل اهلل له طريق الجنة " قال : قال رسول اهلل  عن ابي هريرة 
 
 أ : ( أمام العبارة المناابف مع تصايح ماتاته خط إذا كانت العبارة خط     ✘(   أو )        ✔)     : ْع ع مف  لاؤال اْولا
 به اياة اإلناان َر الدنيا واآلخرة . تصلح ر طلم العلم اْااس الذي يعتب(     )    -1
 .   درَاترَع ّللا اباانه وتعالى بالعلم العلماَ المؤمنين المخلصين على ااكر الخلق (    )     -2
 

 :  التاليف أَم عن اْاكلف : ثانرالاؤال ال
 

  اكتاابه ؟ واثهم على م: لماذا أمر اإلا م المالمين بطلم العل1س 
 ......................................................................................................................................................: 1ج 
 

  لى تعلمها .ع: ماار العلوم التر أمر بها اإلا م 2س 
 .....................................................................................................................................................: 2ج 
 

 " أذكر ث ث منها "  : ماار الطرق التر من خ لها ياتطيع المالم أن ياصل على العلم ؟3س 
 
 ....................................................................................... -1: 3ج 
        2- ...................................................................................... 
       3- ...................................................................................... 
 

  ّللا على المتعلم طريقا إلى الَنف ؟ : كيف ياهل4س 
 
 ......................................................... ......................................................................................: 4ج 

{درس : فضل الصدق    }
لصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق قال : " إن ا عن النبي  عن عبداهلل بن مسعود 

حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اهلل كذابا 
 " 
 أ : اتاته خط إذا كانت العبارة خط( أمام العبارة المناابف مع تصايح م     ✘(   أو )        ✔)     : ْع ع مف  لاؤال اْولا
 .   اَْعاللقد أمر اإلا م بالصدق َر اْقوال دون (      )   -1
 .  الدنيا َقطللصدق َواكد عظيمف تعود على صاابه بالخير َر (    )     -2
 .   والمَتمعللكذم عواقم وخيمف تعود على الفرد (    )     -3
 
 :  التاليف أَم عن اْاكلف : ثانرلاؤال الا
 

  وماار آثاره  ؟؟ : ماار َواكد الصدق 1س 
 
 ..................................................................................................................................................: 1ج 
 

  : لماذا الكذم مذموم ؟2س 
 
 ..................................................................................................................................................: 2ج 
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 ثالثا : دروس منوعة : 
 

{  توحيد اهلل تعاىل درس :    }
 

 : التاليف أَم عن اْاكلف
 : مااو أصل الدين وأاااه  ؟1س 
 ..................................................................................................................................................: 1ج 
 

 : ماار كلمف التوايد   ؟2س 
 ..................................................................................................................................................: 2ج 
 

 : عرف كلمف التوايد َر اللغف وَر اإلصط ح    ؟3س 
 
 ..................................................................................................................................................: 3ج 

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

 ؟ والتر تمي  المالم عن الكاَر : ماار عبارة التوايد الكاملف 4س 
 
  ..................................................................................................................................................: 4ج 
 

 : اذكر بعف اْدلف على توايد ّللا تعالى    ؟5س 
 
 .................................................................................................................................................. -1 : 5ج 
        2- .................................................................................................................................................. 

        3- .................................................................................................................................................. 
 

َتَمُعوا لَ 6س  َْ ِ َلن َيْخلُقُوا ُذَباباا َولَِو ا َباُم َ ْيكاا الَّ : على ماذا تدل اآليه التاليف } إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن ّللاَّ ُه َوإِن َيْالُْبُهُم الذُّ
الُِم َواْلَمْطلُوُم {   ؟ ُعَف الطَّ َْ   َيْاَتنقُِذوُه ِمْنُه 

 
 ..................................................................................................................................................: 6ج 

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

ِميُع الَبِصيُر {   ؟7س  ٌَ َوُاَو الاَّ  : على ماذا تدل اآليه التاليف } لَْيَس َكِمْثلِِه َ ْر
  ..................................................................................................................................................: 7ج 
 

  ل فاَ والتوَيق    ؟اّللا تعالى َر كل من " الر ق و : كيف يكون التوكل على8س 
 
 ..................................................................................................................................................:  الر ق: 8ج 
 

 ...................................................................................................................................................:  ال فاَ    
 

 ..................................................................................................................................................:  التوَيق    
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{  التيمم درس :    }
 : التاليف أَم عن اْاكلف

 
  : عرف التيمم لغف وإصط اا  ؟1س 
 ..................................................................................................................................................: 1ج 

       .................................................................................................................................................. 
  : متى ي رع اإلا م التيمم  ؟2س 
 ..................................................................................................................................................: 2ج 
 

  : ماار اْابام الموَبف للتيمم ؟3س 
 .................................................................................................................................................. -1: 3ج 
       2- .................................................................................................................................................. 
       3-.................................................................................................................................................. 
 

 . : تادث عن كيفيف التيمم4س 
 .................................................................................................................................................. - 1:  4ج

        2- .................................................................................................................................................. 
             3-.................................................................................................................................................  

            4- .................................................................................................................................................. 
 
 
 

{  صالة اإلستسقاء درس :    }
 : التاليف أَم عن اْاكلف

 : عرف اإلاتاقاَ لغف وإصط اا   ؟1س 
 ..................................................................................................................................................َر اللغف : : 1ج 
 .........................................................................................................................................وَر اإلصط ح :      
 

 : ماار الاكمف من اإلاتاقاَ   ؟2س 
 ..................................................................................................................................................: 2ج 
 

 كيفيف ص ة اإلاتاقاَ   ؟: صف 3س 
 ..................................................................................................................................................: 3ج 

       .................................................................................................................................................. 
        .................................................................................................................................................. 
  قاَ   ؟: ماار آدام ص ة اإلاتا4س 
 ..................................................................................................................................................-: 4ج 

- .................................................................................................................................................. 
- .................................................................................................................................................. 
- .................................................................................................................................................. 

 
 

 
 
 
 



 
 لفصل األول " الوحدة الثانية "التربية اإلسالمية                                   الصف السابع                              ا

    1/12/2017(                                            99493923ع م الحسان )

{  زكاة الفطر درس :    }
 : التاليف أَم عن اْاكلف

 
 : عرف  كاة الفطر  ؟1س 
 ..................................................................................................................................................: 1ج 
 

  : ماار الفكف التر يَم إخراج  كاة الفطر عليها  ؟2س 
 ..................................................................................................................................................: 2ج 
 

 ؟  يوم العيد : ال يَو  اخراج  كاة الفطر قبل 3س 
 ..................................................................................................................................................: 3ج 
 

   ة العيد؟: ما اكم من اخرج   كاة الفطر  بعد ص4س 
 ..................................................................................................................................................: 4ج 
 

 : مم تخرج  كاة الفطر؟ وما مقداراا ؟5س 
 ..................................................................................................................................................: 5ج 
 

 : ماار الَهات التر تصرف َيها  كاة الفطر؟ 6س 
 ..................................................................................................................................................: 6ج 
 

 : ماار الاكمف من م روعيف   كاة الفطر؟ 7س 
 .................................................................................................................................................. -: 7ج 

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

 كاة الفطر طهرة للصاكم من اللغو والرَث وطعمف للمااكين " ماذا يقصد  قال " َرف راول ّللا  : عن ابن عباس 8س 
  ردة َر الاديث  ؟لرَث الوااباللغو و

 ..................................................................................................................................................: 8ج 
 
 

{  طالئع اهلجرة  درس :    }
  : عرف الهَرة  ؟1س 
 ..................................................................................................................................................: 1ج 
 

  : ماار اْابام التر أدت بالمالمين للهَرة  ؟2س 
 ..................................................................................................................................................: 2ج 
 

 الى المدينف   ؟ الهَرةقريش المالمين رَْت : لماذا 3س 
 ..................................................................................................................................................: 3ج 
 

  : ما موقف قوم أم المف من اَرة آل ابر المف  ؟4س 
 ..................................................................................................................................................: 4ج 
 

  ؟  : كيف ااَر عمر بن الخطام 5س 
 ..................................................................................................................................................: 5ج 
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{  الرجاء واخلوف   درس :    }
 : التاليف أَم عن اْاكلف

 : عرف الرَاَ ؟1س 
 ..................................................................................................................................................: 1ج 
 

  : ماار الصفات التر يَم ان يتالى بها من اراد ثوام ّللا تعالى  ؟2س 
 ..................................................................................................................................................: 2ج 
 

 : اذكر معنى من معانر الرَاَ ؟3س 
 ..................................................................................................................................................: 3ج 
 

  : كيف يكون الخوف من ّللا تعالى ؟4س 
 ..................................................................................................................................................: 4ج 
 

َ  َكاَن َمْاُذوراا { ؟: ماذا تفهم من قوله تعالى } َوَيَخاَُوَن َعَذاَبُه إِ 5س   نَّ َعَذاَم َربا
 ..................................................................................................................................................: 5ج 
 

 س : ما الذي تفهمه من قصف النااج  ؟
  ..................................................................................................................................................ج : 
 
 

{  امساء بنت ابي بكر   درس :    }
 أكمل الفقرة التاليف بأاد الكلمات امناابف لها من بين القواين : س : 

 
    القرآن  -  100 -الزبير بن العوام   -خمسة    -الذكاء    -النطاقين    -ابوبكر الصديق    -الشراب    -  14        )
 الجهاد   ( -ثالث   –
 

 ................................وأخذت منه صفات عدة منها  ................................ولدت ااماَ قبل الهَرة ون أت َر بيت والداا 

   ................................عاما واثناَ الهَرة كانت ااماَ تهرَ للراول وابيها الطعام و  ................................ا واالمت وعمرا
رص على وكانت تا ................................ت وَت ااماَ الصاابر الَليل  ................................بذات  وقد امااا راول ّللا 

من البنات وقد أن تهم   ................................من اْبناَ و  ................................كان ْاماَ   ................................افظ 
  ................................َر ابيل ّللا توَيت وكان عمراا   ................................ايث غرات َر نفواهم ام  تن كف صالاف

 عام .
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 


