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 ا   

 ولالفصل الدراسي األ عةمراج
 2020-2019العام الدراسي  

  2019  /      /التاريخ :                                                 ...........الشعبة:........ - السابعالصف : 
                                                                            الرتبية اإلسالمية املادة :                                      اسم الطالب : ...............................            

 
 :السؤال األول

 
     اتلو اآليات الكريمة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها : (1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : صل بين الكلمة و معناها المناسب من خالل الجدول التالي -أ
 

 حاضر    تَحيد  

 شريان في الع ن ق سكرة  الموت

 قاعدان )جالسان ( حبل الوريد

 شدَّة الموت قعيد

ريب الملكان الموكالن بكتابة أعمال  م 
 اإلنسان

 شاك    المتلقيان  

 تهرب  و تفزع   عتيد 

 

نَساَن   هِ   ﴾١٦﴿ َونَهْعَلُم َما تُهَوْسِوُس بِِه نَهْفُسُه َوََنُْن َأقْهَرُب ِإلَْيهِه ِمهْن َبْبهِل اْلَورِيهدِ َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ ُِ تَهَلقِييَهاِن َنهِن اْلَي ُُ ِإْذ يَهتَهَلقَّه  اْل
اِل َقِعيهد   َُ ه ْْ َسهْرَرةُ  ﴾١٨﴿ مَّها يَهْلِفهُ  ِمهن قَههْولَّل ِإََّ َلَديْهِه رَِقيهب  َنِتيهد   ﴾١٧﴿ َوَنهِن الشِي ََ نههَ   َوَجها ِْ ِاْحَهِِّي َذلِهَم َمها َُ هْو َُ اْل

ْْ َُهلو نَهْفهمَّل مََّعَ ها َسهاِوِّ  َوَدهِ يد   ﴾٢٠﴿ َونُِفهَخ ِي الصوهوِر َذلِهَم يَههْوُم اْلَوِنيهدِ  ﴾١٩﴿ ِمْنُه َتَِيدُ  ََ لََّقهْد َُنهَ  ِي  ﴾٢١﴿ َوَجها
َََك فَهَبَصُرَك اْليَهْوَم بَ  َأْلِقَيا ِي َجَ هنََّم َُهلَّ  ﴾٢٣﴿ َوقَاَل َقرِيُنُه َههَذا َما َلَديَّ َنِتيد  ﴾٢٢﴿ ِديد  َغْفَلةَّل مِيْن َههَذا َفَرَشْفَنا َننَم ِغطَا

فَّهههههههارَّل َنِنيهههههههدَّل  هههههههُِّْ ُمْعتَهههههههدَّل مورِيهههههههبَّل  ﴾٢٤﴿ََ َُ َّْل لِيْل الَّهههههههِذي َجَعهههههههَل َمهههههههَع اللَّههههههههِه ِإلَههههههههِ ا  َخهههههههَر فَ َْلِقيَهههههههاُ  ِي اْلَعهههههههَذاِب  ﴾٢٥﴿ مَّنَّههههههها
ههاَن ِي َدههاَللَّل بَِعيههدَّل قَههاَل َقرِ  ﴾٢٦﴿ الشَّههِديدِ  تُههُه َولَهههِرن ََ َيهْ ُْْ ُُوا لَههَديَّ َوقَههْد قَههدَّْمُ  ِإلَههْيُرم  ﴾٢٧﴿ ينُههُه رَبهَّنَهها َمهها َأ َْتِصهه َْ قَههاَل ََ 
مَّل لِيْلَعِبيهههدِ  ﴾٢٨﴿ِاْلَوِنيهههدِ  َهههالَّ ِْ َوتَهُقهههوُل َههههْل ِمههههن يَههههْوَم نَهُقهههوُل َََِّ هههنََّم َههههِل  ﴾٢٩﴿ َمههها يُهبَهههدَُّل اْلَقهههْوُل لَهههَديَّ َوَمههها َأَل بِِ اْمهههَتَتْ
 )سورة ق(﴾٣٠﴿ مَّزِيدَّل 
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 :دد من خالل اآليات الكريمة ما يفيد المعاني التاليةح -ب
 
 .كل ما يعمله اإلنسان في الدنيا مكتوب و مسجل    -

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

 أن الشيطان يتبرأ من الكافر يوم القيامة . -
........................................................................................................ 

 

 يفيد الجدال و الندم على ما عمل اإلنسان يوم القيامة .ال  -
........................................................................................................ 

 
  علل ما يلي : (2)

 
ْن قول  إال لديه  رقيب  عتيد ( تسجيل أعمال اإلنسان -أ  ؟ في اآلية ) ما يَْلف ظ  م 

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

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

  منها ذكر وظيفة كلوا، حدد هذه المالئكة  موكلة باإلنسان ثالث أنواع للمالئكةَذَكَرت اآليَات  -ب
 

 َعَمل ُكٍل منهم أنواع المالئكة الموكلين باإلنسان

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

 
 يحصي عليه كل أعماله

 
 سائق  

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

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

 

 
 يشهد على أعماله
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 أذكر أنواع الغسل مع ذكر مثال على كل نوع . (3)
 

  ..................................................................................األول : ............. -
 ................................................................................................:  مثاله

 

  .....................................................................................الثاني : .......... -

 .................................................................................مثاله : ............... -
 

 السؤال الثاني :      

 

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة في ما يلي : (4)

 

 :العقوبة التي لحقت بقوم نوح هي 

 

يح -                         الط وفان        -              الخسف      -   الر 

 

   بظله يوم القيامة:من الس بعة ال ذين يظل هم ّللا 

 

 رجل قلبه معل ق في المسجد   -                     عالم في الد ين      -        رجل مسن         -

   

 : أستشعر وجود ّللا  في وضوئي بــ 

 

الحرص على الوضوء في  -  عدم اإلسراف في الماء  -   استخدام كمية كبيرة من الماء -

 . متوضأ المسجد

 

  تعالى: "يدب ر األمر من الس ماء غلى األرض" داللة على:قوله 

 

 مراحل نمو  الجنين -خلق آدم من طين                 -حسن الت دبير في الخلق والت كوين      -

 

 :سل عليهم الس الم هي ة  الر   مهم 

 جميع ما ذكر -      تقديم القدوة الحسنة               -الت بشير واإلنذار                    -        



4 

 

 

 صنّف األفعال اآلتية وفق الجدول الّذي يليها.  (5)

       عبادة غير ّللا  تعالى  –حب  النظافة  –تالف الممتلكات  –مساعدة المحتاج  –)توحيد ّللا  تعالى           

 (. الت راحم –احتقار الن اس  –.           

 يخالف الفطرة  يوافق الفطرة

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

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

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

 
 

   مام العبارة الغير صحيحة فيما يلي :أ ) Xمام العبارة الصحيحة وعالمة )أ( )√ضع عالمة  (6)
 

 أطلق على غزوة األحزاب اسم غزوة الخندق أيضاً .(     )       -أ
 

 انتصر المسلمون على األحزاب في غزوة األحزاب .(     )       -ب
 

 المسلمين في غزوة األحزاب أكبر من عدد األعداء .كان عدد (        )    -ت
 

 .(ا لم أضله  ، لكن هو كان ضاالً يتبرأ الشيطان من اإلنسان يوم القيامة و يقول )أن(      )      -ث
 

 يعد الغسل يوم الجمعة واجباً .(     )      -ج
 

 )        ( سنن الفطرة هي سلوكات دينية مرتبطة بنظافة جسم اإلنسان . -ح
 

 ( امتنع عن السرقة بسبب وجود كاميرا مراقبة في المكان .     )     -خ
 

 من السبعة الذين يظلهم هللا في ظله يوم القيامة إمام  عادل .)        (  -د
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 أكمل المخطط التالي : (7)

 

 سببها :
.................. 
.................. 
.................. 
.................. 
.................. 
.................. 
.................. 
.................. 

 تاريخ وقوعها :
.................. 
.................. 
.................. 
.................. 

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

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

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

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

 :عدد المسلمين 
.................. 
.................. 
.................. 
.................. 

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

 :عدد المشركين
.................. 
.................. 
.................. 
.................. 

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

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

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

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

 نتيجة الغزوة :
.................. 
.................. 
.................. 
.................. 

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

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

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

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

 األحزابغزوة 


