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 (2التقويم )الثالث مراجعة الفصل الدراسي      

 2018 - 2017العام الدراسي       

 السابع الّصف  -دة التربية اإلسالمية   ما        

                                                                          اسم الطالب : ...............................                                               الّشعبة : .....................   

  )السؤال األول(:

:أجب عما يليها من أسئلةآلتية ثم اقرأ اآليات الكريمة ا  

 

 

 

 

 

 

 ـ بين معاني المفردات التالية :                                                             1

 ثمر : وجنى -ب                     حرير سميك غليظ                           : استبرق -أ 

 يتزوجهن : يطمثهن -د      ال يتطلعن إلى غير أزواجهن تعبيرا عن العفة : قاصرات الطرف -ج

 :حدد كيفية غض البصر في المواقف التاليةـ  2

 كيفية غض البصر الموقف

 عدم النظر إلى اآلخرين وخاصةً النساء في األسواق

 عدم النظر في أوراق الغير بقصد الغش أثناء االمتحان

 عدم الجلوس أمام الباب أو الممر أثناء زيارة صديقي

 

 ؟      الكريمة وأكمل الفراغات التاليةاستنتج من اآليات ـ  3

 أكمل اآليات

 من هللا فعليه باإلحسان.البركة و  الزيادة من أراد  قال تعالى: ))وسنزيد المحسنين((

 ،فعليه باإلحسان.عونهراد أن يكون هللا في من أ قال تعالى: ))وإن هللا لمع المحسنين((

 

 

 

(فبأي آالء 54متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان)قال تعالى : ))

  ء(فبأي آال56(فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن أنس قبلهم وال جان)55ربكما تكذبان)

 ( ((.59(فبأي آالء ربكما تكذبان)58(كأنهن الياقوت والمرجان)57تكذبان)ربكما
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 أصدر حكما في الحالة التالية: -4

إنسان وسع هللا عليه في رزقه،فبنى لنفسه بيتا فخما،ووضع فيه فرشا راقيا،واشترى مزرعة،وزرع فيها سعيد  •

 أنواعا كثيرة من األشجار المثمرة،ودائما يقول:هذا من فضل ربي،له الحمد والشكر.

 )وأّما بنعمة ربّك فحّدث(

 ما داللة قوله تعالى : ))هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان(( ؟ -5

 . ول على ما يريدون دون جهدالحص

 وضح مفهوم اإلحسان في حق المخلوقين ؟ -6

 . مد يد المساعدة إليهم وعدم أذيتهم

 قارن بين عينين تجريان،وعينين نضاختان،من حيث المعنى والقوة؟ -7

 . تجريان: تسيالن بسهولة ــ نّضاختان : تفوران بالماء فهما أقوى من تجريان

 

                                                                                       السؤال الثاني :  

 ((.ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا: )) قال تعالى -8 

 ((.يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا ورسوله وال تولوا عنه وأنتم تسمعون: ))قال تعالى      

 للمسلم تحقيق التواضع هلل تعالى ولرسوله صلى هللا عليه وسلم كما تفهم من اآليتين السابقتين؟كيف يمكن 

 باتباع أوامره واالبتعاد عن معاصيه .التواضع هلل تعالى يكون ب:  •

 ملسو هيلع هللا ىلص .باإليمان به،  وطاعته والعمل بسنته ب:  التواضع للرسول صلى هللا عليه وسلم يكون •

 التواضع التس ظهرت جلية في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم؟أذكر اثنين من صور  -9

 تواضعه في طعامه . -

 تواضعه في لباسه . -

 كيف تمثل خلق التواضع مع كل مما يلي: -10

 . أطيعه وال أعصيهالّدي : و . ستجيب لنصائحهأأحترمه ومعلمي : 

 . وعدم إيذائهبُحسن معاملته عامل النظافة :  . أعطف عليه وأساعدهأخي الصغير : 

 

 أنقد التصرفات التالية مع التعليل: -11

 امتنعت موظفة عن حضور دورة علمية في مجال تخصصها ألنها تحمل شهادة عليا. -أ

 . تكبّر ـــ ألن اإلنسان مهما بلغ يبقى بحاجة للعلم

 طالب يتفاخر على زمالئه بأنه يشتري مالبس غالية الثمن. -ب

 . بنفسه وسيحقد اآلخرون عليهتصّرف غير الئق ألنه سيضر 
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 . احترام الناس وعدم التعالي عليهم ومعاملتهم باللطف واللين اضع ؟ وضح مفهوم التو -12

 

                                                                                      السؤال الثالث:       

يبذله اإلنسان قاصدا به وجه هللا تعالى بهدف كسب الرزق والمساهمة في كل جهد مشروع  ؟وضح مفهوم العمل  -13

 مجتمعه ورفعة وطنه .

 أذكر اثنين من شروط العمل الصالح ؟-14

 المشروعية . •

 اإلخالص . •

 ما اآلثار السلبية للبطالة على الفرد والمجتمع ؟ -15

 أثر البطالة على المجتمع أثر البطالة على الفرد

 الفقر بالحاجة والذلالشعور 

 التخلف الحضاري االضطراب النفسي لشعوره بالنقص

 

                                                                                     : لسؤال الرابعا

 اقرأ الحديث الشريف اآلتي ثم أجب عما يليه من أسئلة:

 عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: " كلوا واشربوا ،والبسوا وتصدقوا ، في غير إسراف وال مخيلة" 

 )رواه البخاري(                                                                                                    

 بين معاني المفردات التالية: -16

 الحد في اإلنفاق .مجاوزة إسراف :  -أ

 من الخيالء وهو الفخر والتكبر .مخيلة :  -ب

 أذكر اثنين من الوسائل المعينة على ترشيد استهالك الماء؟ -17

-  ً  . عدم ترك الصنبور مفتوحا

 . استخدام التنقيط لري المزروعات -

 

 السؤال الخامس :

 النية .هو إفاضة الماء الطهور على جميع البدن مع ما مفهوم الغسل ؟  -18

 أذكر اثنين من أركان الغسل ؟  -19

  النية .-    

 تعميم البدن كله بالماء الطاهربشًراوشعًرا. -    
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 أذكر اثنين من أنواع الغسل ؟ -20

 الغسل الواجب . -

 الغسل المستحب . -

 بين الحكم الشرعي في الحاالت التالية مع بيان السبب :  -21

 ألن الصبغة ليست مانعاً لوصول الماء للشعر.-يجوزرأسها ثم اغتسلت.  صبغت شعر -أ

 ألن االغتسال  للعمرة مستحب.-يجوزم يغتسل. أحرم بالعمرة ول -ب

 السؤال السادس : 

 صنف ما يلي بحسب الجدول اآلتي : -22

الرحمة  –احتقار الناس  –عبادة األصنام  –حب النظافة  –إتالف الممتلكات  –مساعدة المحتاج  –) توحيد هللا 

 بالضعيف (

 يوافق الفطرة يخالف الفطرة

 توحيد هللا إتالف الممتلكات

 مساعدة المحتاج عبادة األصنام

 حب النظافة احتقار الناس

 الرحمة بالضعيف 

 

 تخيل مجتمعا من الناس ال يطبقون سنن الفطرة ،ماذا تتوقع أن يحدث لهذا المجتمع؟ -23

 انتشار األمراض ، إيذاء الناس لبعضهم البعض ، انتشار السلوكات الخاطئة ، عدم تآلف المجتمع . 

 

 أحكام التجويد

 أحكام النون الساكنة والتنوين : -1

 مثال تعريفه حروفه النوع

إخراج الحرف من مخرجه  ء ، ه ، ح ، خ ، ع ، غ اإلظهار
من غير غنة ظاهرة 

 والتشديد.

 سميٌع عليم
 يْنهون

 بغنة: ي ، ن ، م ، و اإلدغام 
 بالغنة: ل ، ر

بغنة: النطق بالحرفين 
حرفا واحدا مشددا مع 

 غنة.
بال غنة:النطق بالحرفين 
حرفا واحدا مشددا بدون 

 غنة.

 خيراً يره
 
 

 مْن لدن

جعل حرف مكان آخر مع  ب اإلقالب
مراعاة الغنة واإلخفاء في 

 الحرف المقلوب.

 أنبتت

 فصبٌر جميلحالة من اللفظ بين اإلظهار  الحروفباقي  اإلخفاء



 5ا
 

 يْنكثون واإلدغام.

 

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة :-24

 ما حكم التجويد في كلمة"سنبلٍة مائة": -أ

 إقالب      إخفاءإدغام       إظهار     

 ما حكم التجويد في كلمة"واسٌع عليم": -ب

 إدغام      إقالب      إخفاء      إظهار

 

 الميم الساكنة والتنوين:أحكام  -2

 مثال تعريفه حروفه النوع 

 اإلدغام الشفوي
 

إدغام الميم الساكنة بالميم  م
 المشددة في كلمة أخرى.

 لهْم من

إذا وقع حرف الباء بعد  ب اإلخفاء الشفوي
 أخفيت الميم.الميم الساكنة 

 وأمددناهْم بفاكهة 

الساكنة يجب إظهار الميم  باقي الحروف اإلظهار الشفوي
إذا وقع بعدها باقي 

الحروف ويكون أشد 
 إظهارا عند الواو والفاء.

 بهْم ذريتهم
 

 

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة: -25

 وهْم باآلخرة":ما حكم التجويد في كلمة" -أ

 إظهار شفويإخفاء شفوي      إدغام شفوي      

 ما حكم التجويد في كلمة"مثلهْم كمثل": -ب

 إظهار شفويإدغام شفوي     إخفاء شفوي      


