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Read the below and answer the following questions. 

 

On the Cat Walk 

Wladyslaw Pleszczynski 

 

It started a few years ago when I worked at home. An hour or so before sunset 

the doggie would end her slumbers, stretch and wag her tail to request a walk. 

Out would  come her  collar  and  leash  and within  a minute  or  two we’d have 

worked  our  way  to  the  end  of  the  driveway.  Whereupon  she’d  freeze,  and 

5cattle prods couldn’t get her to take another step. 

She’s a mini‐dachshund, you see, not eager to go out into the greater world 

unless she’s carried. There are ways to get around this. If my wife or sons are 

with me, I hand one of them the leash and walk ahead up our quiet street. As 

her  alpha male  I  know  she’ll  come  running after.  There’s  another way  to  get 

10her going: our cats need to be in the picture. They’re the real walkers in the 

family, and the doggie can’t stand it when they’re the center of attention. Her 

herding instinct does the jump‐starting. 

Decades ago  in  Indiana  I had a  tortoise‐shell  longhair named Arthur,  the only 

cat who ever went on walks with me. But he did so only out of loyalty and fear 

15of  loneliness.  A  hundred  yards  from  the  house  he’d  be  begging me  to  turn 

back. Not so our current pair. They’re Abyssinian half‐brothers, one ruddy (and 

big  and  fat),  the  other  blue  (meaning  silvery  and  cream,  and  half  his  half 
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brother’s size). They live to be outdoors, as curious about their surroundings as 

he  doggie  is  suspicious.  For  all  their  fierce  independence  (good  luck  keeping 

20one  on  your  lap  for  even  a  split  second),  they’re  happiest  to  follow  us 

anywhere. 

A pattern develops. The doggie is now moving. The skinny blue trots alongside, 

the  heavy  ruddy  already  playing  straggler  ten  yards  behind.  Both  cats  are 

neutered,  their  little bellies  rocking  left and  right as  they  jog. Here and  there 

25they check out favorite storm drains for chipmunks or mice, stops that allow 

the doggie to ask to be carried. In due course we’ll have reached the end of our 

street, then a sharp left and soon we’re on a path leading up hill to our 

destination:  a  100  x  120  yard  grassy  school  field,  lined  on  three  sides  by  tall 

trees, with the school itself stretching atop a ridge along the fourth side. 

30It’s the animals’ idea of a front lawn. Off goes the dog’s leash and soon she’s 

plying the grass like a torpedo in search of a destroyer cat. The fearless blue 

sidesteps her with aplomb.  The  fat  ruddy,  though,  either  runs  away or  lifts  a 

paw in a halfhearted move to show his annoyance. He prefers the edge of the 

field, where the trees and brush below offer the security he’ll need if a stranger 

35or another dog shows up. He keeps his tail cautiously down. Not the blue, of 

course. 

The  field  is  his  parade  ground,  as with  tail  erect  he  prances  along  in  perfect 

step.  On wet  days  we’ll  retreat  to  the  walkways  and  attractions  next  to  the 

school.  Here  the  cats  explore  the  newly  upgraded  playground  and  check  out 

40the back side of bushes that line the school’s brick walls. 

The return home has its own routines. The doggie is always the first to want to 

head back.  If we’re on the field,  the blue will make sure to come racing off  it 

and leap down the hill toward the path, but not before scurrying up a tree or 

two, just to earn the usual plaudits. Big ruddy can’t match him here, but don’t 
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45write him off. At the start of our walk a few months back, he was focused on 

something  in  the  ivy and didn’t  join us. But when we reached the end of our 

street I looked back and saw him dash out of the driveway and head toward us, 

150 yards away. We waited  for him near  the  field. As he approached,  I could 

see he had something in his mouth. It was a small bird, a gift he’d hunted up for 

us and carried all this distance. Even the doggie was touched. 

 

© The American Spectator, November 23, Vol. 37, No. 9, Wladyslaw 

Pleszczynski, 

 

Comprehension Questions 

Directions: Read the text, then circle the correct answer for each question.  

 
1. Based on lines 4–5, you can make the inference that the dog is 
 
A. stubborn  
B. territorial  
C. sleepy 
D. angry 
 
2. According to lines 7–9, when the author walks ahead of the dog, the dog 
 
A. begs to be carried 
B. follows the author 
C. takes the lead 
D. runs away 

3. According to lines 6–11, the cats like walking, but the dog prefers 
 
A. playing games 
B. lying outside 
C. hunting birds 
D. being carried 
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4. One of the author’s cats is silvery, and the other cat is 
 
A. long 
B. short‐haired 
C. fat 
D. black 

5. Based on lines 29–30, you can make the inference that the dog 
 
A. runs away from the cats 
B. enjoys playing in the field 
C. is afraid of the cats 
D. will try to catch rabbits 
 
6. According  to  lines  31–34,  the  fat  ruddy  stays  near  the  edges  of  the  field 
because the  
 
A. shrubs provide a place to hide 
B. other cat scares him 
C. mice hide in the field 
D. trees are good places to rest 
 
7. The author’s use of humor shows that his main purpose is to 
 
A. explain or inform 
B. entertain 
C. persuade 
D. express an opinion 

 
8. What subject does the text describe? 
 
A. past events 
B. pets training 
C. animal behavior 
D. peasant life 
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Vocabulary       

Directions: Circle the correct answer A, B, C, or D. 

1. Unless the entire ……………...is vaccinated, the disease could return. 

A. colleague 

B. populace 

C. alliance 

D. uniform 

2. Humans are not ………..; we come in many different shapes and sizes. 

A. federated  

B.  collaborative 

C. uniform 

D. conspiracies 

3. Switzerland is actually a …………….of provinces called ‘cantons’. 

A. conspiracy 

B. harmony 

C. populace 

D. federation 

4. As soon as the debaters calmed down, the talk show became more…… 

A. allied  

B. harmonious 

C. unanimous  

D. interactive 

5. Nona loved the way she always felt ………..after swimming in the ocean. 

A. rejuvenated 

B. impaired 

C. forsaken 

D. facilitated  
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6. Gossip can often …………..pain on innocent people. 

A. forsake 

B. impair 

C. belittle 

D. inflict  

7. The baby bird was ……………in its mother’s wings. 

A. inflicted 

B. forsaken 

C. facilitated 

D. enveloped 

8. The boss …………..his workers by not allowing them to take breaks. 

A. inflicts 

B. exploits 

C. rejuvenates 

D. envelops  

 

Grammar 

A. Underline the verb in each sentence and decide whether it is transitive 

or intransitive. 

1. Henry forwarded his lawyer the papers. 

……………transitive……………… 

2. James practices endlessly at the gym. 

……………intransitive……………… 

B. Add an appropriate direct object to each of these sentences. 

1. Jack bought ……………………………………………………. 

2. Maria put ……………………………………………………. 

3. The applicant submitted ……………………………………………….. 
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C. In  each  sentence,  underline  the  predicate  and  decide  whether  it’s  a 

predicate noun or a predicate adjective. 

1. Jasim is the best player in the class.               

…………………PN………………………………….. 

2. Hurricanes are very dangerous. 

……………………PA………………………………… 

D. Identify  each  underlined  principal  part  of  the  verb.  Write  present, 

present participle, past, or past participle.  

1. Buses stop at every corner. 

……………present……………………… 

2. Devora asked about any problems. 

…………………past………………... 

3. The supervisor is threatening the whole department. 

………………present participle……………………. 

4. Club officers had offered several suggestions. 

…………………past participle…………………. 

E. Give the past form of the given verbs. 

1. Run            ……………ran……………. 

2. Speak        ……………spoke…………….. 

3. Buy            ……………bought…………….. 

4. Teach        ……………taught……………… 
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Writing (cause‐and‐effect essay) 

Do online games affect students results at school ? 

Write a 5 paragraph essay in which :  

1‐ You explain the effect of online games on students results at school. 

2‐ Suggest solution(s) for the issue(s) 

3‐ Support your solutions with real examples 

Scoring Rubric: 

Content (8) ___ Organization (6)  ___Language (6) _____ 
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ًرقةًاألوىلً:الًوً:أولًا
ً.يستمعًالطالبًلفقرةًمناسبةًملستواهًمثًجييبًعلىًاألسئلةًًالستماعً:ً-1
ًالمالءً:ً-2

ًاملتوسطةيكتبًالطالبًعددًمنًالكلماتًاليتًميليهاًعليهًاملعلمًواليتًحتتويًعلىًبعضًاهلمزاتً
ً:أمثلةًًًواملتطرفة:

يستأذنًً-يسأمًً–مسؤوليةًً-فئةًً-دؤوبةًًً-الطمئنانًًً-موطيءًً–ًناؤهًفً–خطأًً–دائمةً
ًً-عبءً–ًبريءً-استهزاءً-يلجأًً-اإلساءةًً-مؤامرةًً–اخلطيئةًًًً-التفاؤلً–تضاؤلًً-

ً.يؤديًً-–اليأسًً–الدنيئةًً–وسائلً–مملوءةًً–متوضئ
ً:ًًاخلطً-3

وموقعًًمراعاةًاحلروفًاملفرغةًواملطموسةًعيكتبًالطالبًعبارةًمعينةًمرةًواحدةًخبطًالرقعةًم
ً.تًيفًاجلملة،ًوحسنًاخلطوحجمًاحلروفًيفًالكلمةًوحجمًالكلماًراحلرفًابلنسبةًللسط

 4-ًالتعبري:
اًًيفًحدود250ًكلمةًمعً خيتارًماًبنيًموضوعنيًخمتلفنيً)رسالةًأوًمقال(ًوًيكتبًموضوعااًواحدا

ًاللتزامًابلعناصرًوالشروطًالالزمةًللكتابةًالسليمةًًوهيً:  
ًكلًفقرةًوأخرىً–2ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.حسنًاخلطً-1 ً.تركًسطرًبني  
ًكلًفقرةً.ً–4ًًًًًًًًًجودةًاللغةًوالبعدًعنًالعامية.ً-3  تركًمسافةًصغريةًيفًالسطرًاألولًمن
ً(.حاديث،ًالشعراأل،ًقرآنيةابآلايتًالالستشهادًً–6.ًًًًًتنوعةعالماتًالرتقيمًاملاستخدامًً-5  
.ًفقراتً)ًمقدمةً/ًعرضً/ًخامتةً(ًتقسيمًاملوضوعًإىلً-7  
ًًًًًً(ً........تنويعًاألساليبً)ًأمرً،ًتعجبً،ًنداءً,ًاستفهامً،ًنداءً،ًمدحًً–8  

 امتحانًهنايةًالفصلًالدراسيًالثاين
مذكرةًمراجعةإجابةً  

 

 GRADE 7 ًًًًًًًًًًًًً        السابع : الصف
ًالسنةًالدراسية ARABICًًًًًًًًًًًًًًًًً  اللغةًالعربيةً:املادةً

ًانهدًشعبانًأمحدً:املعلمة 2018-2019
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ًالنصوصًالشعريةً:أولًاًالورقةًالثانيةً:
ًكاملةًً(1ً:6ً)ًحفظًاألبياتًاملقررةًاملسريةًًًقصيدةًً-1 ًوشرحًوحتليلًالقصيدة

ًجيبًالرتكيزًعلىً:ً
 األفكارًالرئيسيةًلكلًمقطعًً-2ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالفكرةًالعامةًللقصيدةًً-1
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًشرحًاألبياتًًًًًًًًًًً-4ًًًًًًًًًًألضدادًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمعاينًاملفرداتًواً-3

ًكلًبيتً-5ًًًً    اإلحياءاتً-6ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.استخراجًالصورًاجلماليةًمن
 :ًاقرأًاألبياتًالتاليةًمثًأجبًعنًاألسئلةً:1ًس

                        ً
ً
ً
ً

ً

ً

ً

ً

ًًالعامةًلألبياتًالسابقة.الفكرةًًوضحً-1

رحلةًالغوصًرحلةًشاقةًامتازًالغواصونًفيهاًابلبطولةًواحلبًواإليثارً:ًالفكرةًالعامةًهيً:1ًجً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًوالتعاونًوسامهواًيفًهنضةًالوطنً.

 كانًللوالدًيفًالبحرًرفاقًوسفينةًًً

 صنعوهاًابألايديًالسمرًمشاءًمتينة

 رفعواًفيهاًشراعًاحلبًلًشرعًالضغينةًًًًًًًًًًًًً

 فإذاًاألمواجًاثرتًوهلاًصارتًرهينةً

ًبرزًاإليثارًفيهمًًوبطولتًًدفينةًًً

ًقهروهاًًبثباتًًوإراداتًًًمكينةًً
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ًً:أجبًعماًيليً-2

ًكلمةًمشاءً:ً-1 ًكلمةًشًرً-2ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعالية/ًمرتفعةًمرادف ًأشرعةً:عًامجع

ًكلمةًالضغينةً:ً-3 ًكلمةًرفاقً:ً-4ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاحملبةضد ًرفيقًمفرد

ًكلمةًرهينةً:ً-5 ًكلمةًمتينةً:ً-6ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًرهائنمجع  ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًضعيفةضد

 .ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاستخرجًمنًالبيتًالثالثًصورةًمجالية،ًمثًوضحهاً-3

شراعًاحلبً"ًحيثًشبهًالشاعرًاحلبًابلسفينةًاليتًهلاًًًالصورةًاجلماليةًهيًقولًالشاعرً:":3ًج

ًشراعً.

ً. :ًقولًالكاتبً"ًشرعًالضغينةً"ًحيثًشبهًالشاعرًاحلقدًوالضغينةًابلقانونًأو

ًًكيفًاستطاعًرفاقًالسفينةًالتغلبًعلىًأمواجًالبحرًالعاتيةً؟ًً-4

بفضلًالصربًواإلراداتًالقويةًًوالتغلبًعليهاً:ًاستطاعًالرفاقًقهرًأمواجًالبحرًاجلبارةًالثائرة4ج

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًوالتعاونًمعًبعضهمًالبعض.

 ًًًًًًًًًًاذكرًصفتنيًمنًالصفاتًاليتًمتيزًهباًرفاقًالسفينةً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-5

ًاإليثارً-1
ًً.اإلرادةًوالعزميةًأوالصربًًًأوالتعاونًأوًًأهنمًمتصافنيًمتحابنيًوًلًيعرفونًاحلقدًً-2
ً
ً
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ًاخرتًاإلجابةًالصحيحةًفيماًيلي:ً-6

ً:عالقةًعالقةًالبيتًاخلامسًابلبيتًالرابع*ً

ًترادفً-جًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًنتيجةًً-بتعليلًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-أ

ًمبًتوحيًالعباراتًالتاليةً:ً-7

ًألشعةًالشمسًاحلارقةً.توحيًبكثرةًتعرضهمً :األايديًالسمرً-أ

ًكاألريج:ً-ب ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ًتوحيًحببًالغواصًألهلهًوأصحابهًووطنهًوذكرى

 توحيًابرتباطًالغواصًابلسماءًوإميانهًابهلل. وعلىًهللاًاعتمادي:ً-ج

 

:ًعبارةًعنًفقرةًيقرأهاًالطالبًقراءةًواعيةًمعًالفهمًمثًجييبًعلىًًاثنيااً:ًالنصًالنثريًاخلارجي
ًاألسئلةً.

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً



 

5 

 

ً:اثلثااً:ًالقواعدًالنحوية
ًالفعلًاملضارعًاملعتلًاآلخرًونصبًرفعً-1
ًًي(ًا،ً:ًهوًالذيًينتهيًحبرفًمنًحروفًالعلة:)و،الفعلًاملضارعًاملعتلًاآلخر

ًمثل:ً)يعلو،ًيقضيً،ًيسعىً(ً
ً
ً
ً
ً

 
 
 
 
 
 

 

 تدريب: استخرجًمنًاجلملًاآلتيةًاألفعالًاملضارعةً،ًوبنيًنوعهاً،ًوعالمةًإعراهبا.
)ًمنوذجًللحل(ًً*ًيسعىًاآلابءًيفًخريًاألبناءًًًً،ًيسعىً)ًفعلًمضارعًنوعهً:ًمعتلًاآلخرًمرفوعً

(،ًوعالمةًرفعهًالضمةًاملقدرةًمنعًمنًظهورهاًالتعذرً  
 يشقىًاجلاهلًجبهله.ًًًًًً •

 مرفوعًابلضمةًاملقدرةًمنعاًمنًظهورهاًالتعذريشقى:ًمعتل:ًفعلًمضارعً:ًجً
 ًلنًيرقىًالكسولًإىلًاجملدًًً •

ًالتعذرابلفتحةًاملقدرةًمنعاًمنًظهورهاًً:ًفعلًمضارعًمنصوباآلخرًمعتليرقى:ج:
 

1- يفًحالةًالرفع:ًعالمةًرفعًالفعلًاملضارعًاملعتلًاآلخرًهيًالضمةًاملقدرةًمثلً)ًيعلوًاحلقًدائماً،ً
 يتعاىلًاإلنسانًخبلقهًاحلسن،ًيقضيًالقاضيًابلعدل(ً)ًيعلو،ًيتعاىل،ًيقضي(

ظهورهاًالتعذرًيفًاأللفً،ًوالثقلًيفًإعرابهً:ًفعلًمضارعًمرفوعًوعالمةًرفعةًالضمةًاملقدرة،ًمنعًمنً
 الياءًوالواو.

ًكانًالفعلًاملضارعًمعتلًاآلخرًابأللفًفعالمةًنصبهًالفتحةًاملقدرةًًمنعًً 2-ًيفًحالةًالنصبً:إذا
 منًظهورهاًالتعذر.ًمثلً:ًلنًخيفىًصوتًاحلق.

 خيفى:ًفعلًمضارعًمنصوبًبلنًوعالمةًنصبهًالفتحةًاملقدرةًمنعًمنًظهورهاًالتعذرً.

ًكانًالفعلًاملضارعًمعتلًاآلخرًابلواوًأوًالياءًفعالمةًنصب هرة.هًالفتحةًالظاأماًإذا  

           مثل:أ- عملت على أن يعلو   صوت الحق.

 يعلو  : فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

 ب- سأذهب إلى المسجد كي أصلي   العصر.

: فعل مضارع منصوب بكي وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.  أصلي 
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 املصّليًيصحوًمنًنومهًمبكرا.ً •
ًمعتلًاآلخر:ًفعلًمضارعًمرفوعًابلضمةًاملقدرةًمنعاًمنًظهورهاًالثقل.ً:ج:ًيصحو

 

 2-ًمجعًالتكسري
 

 مجعًالتكسريًهو:ًهوًماًدلًعلىًأكثرًمنًاثننيًأوًاثنتنيًبتغريًصورةًمفرده.

 إعرابه:ًيرفعًابلضمةًوينصبًابلفتحةًوجيرًابلكسرة.

 مثالً:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-ًجاءًاألولدًمنًاملدرسة.ًًًًًًًًً)ًفاعلًمرفوعًابلضمة(

      ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-ًيعتمدًالوطنًعلىًالشبابًيفًبنائه.ً)ًاسمًجمرورًابلكسرة(

 تدريب:ًعنيًفيماًأييتًمجعًالتكسري

األنباء:ً*ًالصحفيونًينقلونًاألنباءًمبوضوعية  

الطالبً/ًالكتبًً/العلومً:املختلفة*ًيقبلًالطالبًعلىًقراءةًالكتبًوالعلومً  

ًكشفًأسرارًالطبيعة العلماءً/ًأسرارً:*ًالعلماءًحياولون  

شواطئًً:*ًشواطئًالبحرينًمنًأمجلًالشواطئًمنظراا  

 3-ًاألفعالًاخلمسة
 

ًكلًفعلًمضارعًاتصلًبهًألفًاثننيًأوًواوًاجلماعةًأوًايءًاملخاطبةً.  األفعالًاخلمسةًهي:ً
مثل:ًخيلصًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًخيلصانً،ًختلصان)ًألفًالثنني(ًًًًًًًًًً  

خيلصونً،ًختلصونً)ًواوًاجلماعة(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  



 

7 

 

ختلصنيً)ايءًاملخاطبة(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  

ًًًًًًً
ًًًًًًً 

 
 أمثلة:

 1ًًًًًً-ًاملـــلــكانًيكـتبــانًاألعــمــالًًً.

فعلًمضارعًمرفوعًوعالمةًرفعهًثبوتًالنونًألنهًمنًاألفعالًاخلمسة.يكتبان:ًً  

. ًلـــنًهتــمـــليًواجـــبــكًِ  2ًًًًًً-ًأنـــتًِ

فعلًمضارعًمنصوبًبلنًوعالمةًنصبهًحذفًالنونًألنهًمنًاألفعالًاخلمسةً.ًهتملي:ًًً  

 3ًًًً-ًهـــــمًلــــمًيتأخـــّرًواًعـنًأداءًالــواجـــب.ً

.فعلًمضارعًجمزومًبلمًوعالمةًجزمهًحذفًالنونيتأخرواً:ً  

عالمات إعراب 

األفعال الخمسة

في حالة الجزم

حذف النون 

في حالة النصب

حذف النون 

في حالة الرفع

ثبوت النون 

؟سؤال : ملاذا سميت األفعال الخمسة بهذا االسم  

 الجواب : ألنها تأتي في خمس صيغ هي:

 يخلصان      تخلصان      يخلصون   تخلصون                                تخلصين

 

 

للمفرد املؤنث          للمثنى         للجمع املذكر      للجمع املذكر          للمثنى       

املخاطب       املخاطب         الغائب                املخاطب              الغائب      
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 4-ًالكشفًيفًاملعجم

 خطواتًالبحثًيفًاملعجم:

ًكانتًالكلمةًفعالً-1 ملاضي.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالفعلًاملضارعًأوًاألمرًإىلًالفعلًايُردًًإذا
مثالً:ًيقاتلً)فعلًمضارعً(ًيردًإىلًاملاضيً)قاتلً(ًأوً)ًاخرجً(ًفعلًأمرًًيردًإىلًالفعلً

 املاضيً)ًخرجً(
ًكانتًمزيدةًً،ًفالفعلًالسابقً)قاتلً(ًمزيدًحبرفًًً-2 جردًالكلمةًمنًأحرفًالزايدةًإذا

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفً(,ًفيصبحًبعدًالتجريدً)ًقتلً(.واحدًوهوً)ًاألل  
ث،ًويسميانًلبابًمثًاحلرفنيًالثاينًوالثالىًابنبحثًعنًالكلمةًاجملردةًيفًأولًحرفًيسمًً-3

.ل(ًفكلمةً)قتلً(ًنبحثًعنهاًيفًابب)ًالقافً(ً)مادةًقً،ًتً،ًمعًاألولً)ًمادةً(ً،  
ًكانًاحلرفًالثً-4 اينًأوًالثالثًيفًالكلمةًألفاًأرجعتًإىلًأصلهاً)ًالواوًأوًًًًًالياءً(ً،ًإذا

ً-وذلكًابلرجوعًإىلًالفعلًاملضارعًأوًاملصدرًمثلً:  
جادًًًًًًًًًًًًًًًاملضارعً)ًجيودً(ًإذنًأصلًاأللفً)ًواوً(ًفتصبحًً-أًًًًًً  

 )جودً(ً.ًمثًنبحثًعنهاًيفًاببً)ًجً(ًمادةً)ًج،ًو،ًدً(ً.ً
ًكانتًالكلمةًامساًمجعاًفرتّدًإىلًاملفردًأولاًً-5 ً،ًمثًجتردًمنًحروفًالزايدةً)كماًيفًالفعل(ً:ًإذا

ًًًًًًًمفردهاً)دراسة(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً\دراساتً)مجع(ًً-أً-مثال:  
ًًًًًًًًًًجتردًمنًأحرفًالزايدةً)ا،ًةً(ًفتصبحً)درس(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-ًًبًًًًًًًًًًًًًًًً

نبحثًعنهاًيفًاببً)د(ًمادة)دً،ًر،ًس(ً-جًًًًًًًًًًًًًًًً  
ًكانتًالكلمةًتشتملًعلىًحرفًمشددًفيفّكًالتضعيف,ًليصبحًً-6 ًًًًًًًًًًً-حرفنيًمثل:إذا

شـّدًًًًًًًًًًًًًًًًتصبحًشددًًًًًًًًًًًًًًًًًً  
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ًوأدواتهًالستفهامً-5
:ًأمساءًالستفهام:  أولا

 
الستفهاماسمً  دللته 

 الزمان مىت
 غريًالعاقل ما

نً مً   العاقل 
 احلال كيف
 العدد كم
يهتضافًإلًحبسبًما أي  
 املكان أين
 السبب ملاذا

 
ا.  مثال:ًًمىتًستسافر؟ًًًًًًًًًًًًًًًًًاجلواب:ًسأسافرًغدا

.نالقرآاجلواب:ًحممدًيقرأًًًًًًًمنًيقرأًالقرآن؟ًًًًًًًًًًًًًً  
 اثنيااً:ًحروفًالستفهامً:)هلًواهلمزة(ً:

ًكيفًنستفهمًهبلًواهلمزةً؟(  سؤال:ً)
ابةًعنًالسؤالًبكلًمنهماًًاجلواب:ً)ًهلًواهلمزةًحرفانًيستفهمًهبماًعنًمضمونًاجلملةًواإلج

:كالتايل  
لً)للنفي(أو:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًنعم)ًلالثبات(  

 أمثلة:ًأتعرفًحقوقًاإلنسان؟ًًًأوًهلًتعرفًحقوقًاإلنسان؟
ًاجلوابًيفًحالةًاإلثباتً:ًنعمًأعرفًحقوقًاإلنسانً.  

 اجلوابًيفًحالةًالنفيً:ًلً،ًلًأعرفًحقوقًاإلنسانً.

 

 الجواب بتعيين

 المستفهم عنه
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هناكًحالتانًأخراينًتستخدمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً    
:فيهماًاهلمزةًفقطًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  

 
 

ًكانتًاجلملةًمنفيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً شيئنيالأنًيطلبًتعينيًأحدًًًًإذا  
أحدمهاًًفيكونًاجلوابً:ًبتعينيًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:فيكونًاجلوابًيفًحالةًًًًًًًًًًًً      

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)نعم(ً:ويفًالنفيً)ًبلى(:ًاإلثباتًًًًًًً  
ًًًًًًًًًًًًًًً     

    
(:                                                        1مثال)              

أملًتدرسًلالمتحان؟ً)اجلملةًمنفية(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  
اجلواب:ًلإلًثباتً:ًبلىًدرستًلالمتحان.ًًًًًًًًًًًًً  
للنفيً:ًًنعمًملًأدرسًلالمتحان.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  

 
ًكلًسؤالًمنًاألسئلةًاآلتيةًمرةًابإلثباتًومرةًابلنفي:  تدريب:ًأجبًعن

 
أترغبًيفًزايرةًالبيتًاحلرامً؟ً–أًًًًًً  
.ًًغبًيفًزايرةًالبيتًاحلرامأًرًنعمًالثبات:ًًًً  
غبًيفًزايرةًالبيتًاحلرامل،ًلًأًرًالنفي:ًًًً  

 

 انتبه

؟أمسكااًأكلتًأمًحلماا(:2مثال)  
)يطلبًالتعيني(ًًًًًًًًًًً  

ًاجلواب:ًأكلتًمسكاا  
ًحلماًأوًأكلتًًًًًًًًً  
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أملًيعجبكًالكتابًالذيًقرأتهً؟ً-ب        
الكتابًالذيًقرأته.بلىًأعجبينًالثبات:ً  

نعمً،ًملًيعجبينًالكتابًالذيًقرأته.ًًالنفي:ً  
أقصةًقرأتًأمًجملةً؟ً-ج  

 ج:ًقرأُتًقصة.
هلًذهبتًإىلًمعرضًالكتابً؟ً-د  

نعمًذهبُتًإىلًمعرضًالكتاب.الثبات:ً  
لً،ًملًأذهبًإىلًمعرضًالكتاب.النفي:ً  

ًتطبيقاتًعامة
ًاقرأًالفقرةًالتاليةًمثًأجبًعنًاألسئلةًاليتًيليها:ًالسؤالًاألول:ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاستخرجًمنًالنصًالسابقًماًأييت:1ًس

مضارعًاأً ًيسعىً/ًتنسً معتلًاآلخرًً:ًًا.ًفعالًا

منصوابًا مضارعاًا ًيسعىلنً:ًب.ًفعالًا
ًالطالبج.ًًمجعًتكسري:ً

ًيتمنونً/ًيقضوامنًاألفعالًاخلمسةً:ًًد.ًفعالاً

 

ًكيًتستمتعً ًًابجلمال)ًانظرًإىلًهذاًالكونً؛ فيمـاًًالتأمـليفًقدرةًهللاًاخلالقًإنناًنعشقًاجلمالً.ًفالًتنس 
 حولكًمنًمجالً،واملؤمنونًيتمنونًاخلريًلغريهمً.

منًحافظًًفازقتهمًإلًفيماًيفيدً،ًفقدًولنًيسعىًللشرًإلًحاقد،ًوالطالبًًاجملتهدونًملًيقضواًًًو
 علىًالوقتً،وعملًاخلريًوتركًالشر(.
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ً:ًأعربًماًحتتهًخطًيفًالفقرةًالسابقةً:2ًس
ً

ًإعراهباًالكلمة
ًالباءًحرفًجرًواجلمالًاسمًجمرورًابلكسرةًالظاهرةًًابجلمال
ًمفعولًبهًمنصوبًابلفتحةًالظاهرةً.ًالتأمل

ًفعلًماٍضًمبينًعلىًالفتحً.ًفاز
ً

خاطبًابلعبارةًاملثىنًاملذكرًواجلمعًاملذكرًواجلمعًاملؤنثً.ًالسؤالًالثاين:  

ًأنتًحتافظًعلىًصالتكًوملًتقصرًيفًعملكًولنًهتملًدروسك.ًالضمائر
ً.دروسكماأنتماًحتافظانًعلىًصالتكماًوملًتقصراًيفًعملكماًولنًهتمالًًاملثىنًاملذكر

ًأنتمًحتافظونًعلىًصالتكمًوملًتقصرواًيفًعملكمًولنًهتملواًدروسكمً.ًاجلمعًاملذكر
ًنتًحتافظنًعلىًصالتكنًوملًتقصرنًيفًعملكنًولنًهتملنًدروسكنً.نأًاجلمعًاملؤنث

ًًًًًً 

(ًأجبًعلىًهذاًالسؤالًابإلثباتًً؟الواجبًعلىًالشبابًحبًالوطن)ًأليسًمنًالسؤالًالثالث:
ًمرةًوابلنفيًمرةًأخرىً.ً

ً.ىًمنًالواجبًعلىًالشبابًحبًالوطنبلًاجلوابًابإلثبات:
ًً.سًمنًالواجبًعلىًالشبابًحبًالوطننعمًلياجلوابًابلنفيً:ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً؟ًًًكيفًتكشفًيفًاملعجمًعنًالكلماتًالتاليةًًالسؤالًالرابع:

ً:(ينتصركلمةً)ًًً-1

 

 

 
 



 

13 

 

ً.حتويلًالفعلًاملضارعًإىلًماٍضً)ًانتصر(ً-1

ً.جتريدًالفعلًمنًاحلروفًالزايدةً)ًنصر(ً-2

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(.ًالصادًوالراء)ًالبحثًيفًابب)النون(ًمادةًً-3

ً:ستخرجً(يكلمةً)ًًً-2

ً.حتويلًالفعلًاملضارعًإىلًماٍضً)ًاستخرج(ً-1

ً.جتريدًالفعلًمنًاحلروفًالزايدةً)ًخرج(ً-2

ًًًًًًًًًًًًًًًًالبحثًيفًابب)اخلاء(ًمادةً)ًالراءًواجليمً(.ً-3

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 (املراجعة)ًانتهتً

 

 

ً
ً



  END OF THE SECOND SEMESTER ANSWER KEY 
 MATHEMATICS 7 REVISION BOOKLET 

 

1)                                                                       2)  A(, )          B(, )              C(, ) 

                                                                                         D(, )          G(, )              J(, ) 

                                                                                          E(, )             H(, )                 F(, )  

                                                                                           I(, ) 

 
 
 
 
 
3) a)                                    b)                                     c)                                       d)  
 
   
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
4)  a) II        b) I      c) III     d) y‐ axis        e) IV       f) x‐axis 
 
5)  a) 525 min    b) 32.700 cm3     c) 5.4 g    d) 5800 mL     e) 400days   f) 3700cm3 
 
6) 17 h 4 min        7)  a) 4:30 am    b) 4:55 am    8) 480 L      
 
9) a) 798 in 3             b) 270 cm3         c) 650 mm3               d) 2813.44 cm3   

 

10)  a) 4:5              b) 3:2             11) a) 36      b) 35        c) 11 
 
12)  400 mL       13)  BD 480        14) 48 sit‐ups           15) a)  7/15    b) BD 400 
 
16) a) unlikely    b) extremely likely      c) impossible      d) 50‐50 chance      e) certain    f) probable  
 
17)  a) { 23. 29,31, 37}   b) { AMH, AHM, MHA, MAH ,HAM, HMA } 
  
        c) { HHH ,HHT,HTH,THH,HTT,THT,TTH,TTT }   d) i.  { 1 , 2, 3, 4 }  ii. {  A , B, C, D, E,F } 
 
18) a) 1/6   b) 1/3     c) 5/6    19)  a) 24     b) 12      c) 18     20) 70   21) 3/10   
 
22) The theoretical probability is less than the experimental probability. 
 
23)  a) 7/60        b) 53/60    24) a) rectangle   b) triangle      25) a) cylinder      b) cone     c) sphere 
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d) cube               e) rectangular prism    26) cylinder       27) Figure 3       28) triangular prism 
 
29) square pyramid      30) square prism or cube      
 
31) a)   0      2   5   7                                       b) 17 times      c) i. 12 runs     ii. 74 runs 
             1      1   2   2   3   4   6   9 
             2      1   2   2   7   8   9 
             3      0   2   5   7 
             4      0   2   3    9 
             5      1   9 
             6      2   2    9 
             7      4 
 
  Key:    1 |  5   means 15 runs 
 
 
32)        10    7                      33) a) 20 schools    b) 2 schools       c) 111 students    d) 8 schools 
             11     4    6    8 
             12     0    4    7    9             e)  i. 75.5   ii. 73   iii.  54, 81  
             13     0    2 
 
 
 
34) a)  6    b)  4     c) 3    d) 14    35)                                                    Orange  = 13 x 6 = 780                         
                                                                                                             Apple  =  21 x 6 = 1260 
                                                                                                             Banana =  10 x 6 = 600 
                                                                                                             Pineapple = 7 x 6 = 420 
                                                                                                             Pear  =  9 x 6 = 540 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
36)  a)                                                                                   b)    children : comics                                          
 
                                                                                                     Adults: news 
                                                                                              c) News and comics, as adults are more             
                                                                                                   interested in the news while children are   
                                                                                                     more interested in comics. 
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On Energy and Energy Transformation 

I. 
1. mechanical    2. mechanical   3. Sound 
4. nuclear    5. radiant    6. Radiant/thermal 
7. electrical    8. Radiant    9. Thermal 
10. nuclear    11. mechanical   12. thermal 
  

II.  
1. a moving car     
2. a fast-moving soccer ball   
3. a 1,500-kg car traveling 30 m/s 
4. a 2,000-kg car traveling 15 m/s 

 

III.  

1. C 3. C 5. C 7. B 9. A 

2. B 4. C 6. C 8. A 10. A 

 

 

IV.  

1. electrical 
energy 

2. kinetic 
energy 

3. potential 
energy

4. work 9. mechanical 
energy 

 

V.   

1. Alike: Both chemical potential energy and elastic potential energy are all potential  
           energy/ mechanical energy 

Difference: Chemical potential energy are stored as chemicals and elastic potential  
                    energy are seen in elastic materials such as rubber and string 
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SECOND SEMESTER 

REVISION ANSWER KEY 

Grade : 7 

 
AY 2018 - 2019 

Subject: Science  

Teacher: Mr. Dan Gilbert P. Rosario  



2 
 

 

 

 

2. Friction transforms energy by converting it to heat and possibly sound. Friction can be  
     reduced by: applying oil or roller, or making the surface smooth  

3. a. Electric heater: electrical energy is changed to thermal energy 

 b. Mobile phone: chemical potential energy is changed to radiant, sound and thermal 
energy 

 4. The law of conservation of energy states the energy cannot be created nor  
       destroyed. It is only transformed from one form to another.  

5. Friction is the force that resists a bicycle’s movement when you apply brakes and it 
transforms energy by resisting the motion , kinetic energy into thermal and possibly 
sound energy. 

6. Potential chemical energy in foods is changed into mechanical energy for movement and 
thermal energy for warmth.  

 
7. A. A bicycle coasts downhill:  
       Kinetic Energy (KE)     as   Potential Energy (PE) 
 
  B. The bicycle begins to slow down as the rider applies brakes: 
 
       Potential Energy (PE)    as   Kinetic Energy (KE)      
 
  C. The bicycle comes to a stop: 
 
 
       Potential Energy (PE)    as   Kinetic Energy (KE)      
 
8. The types of energy used by an orange tree producing its fruit and a boy eating that fruit  
       before a soccer game are both potential chemical energy. The two are related because  
       they both contain chemical energy that are stored.  

VI.  

Part A. 
electrical energy radiant energy sound energy thermal energy 

 
1. making toast in a toaster: electrical energy changes to thermal energy 

2. watching television: electrical energy changes to radiant  energy and sound energy 

3. using a curling iron to curl hair: electrical energy changes to thermal energy 

4. turning on a lamp: electrical energy changes to radiant energy and thermal energy 
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Part B. 
1. thermal energy    3. nuclear energy 

2. elastic potential energy   4. chemical potential energy 

 

On Waves, Light, and Sound  

I.  

1. C 3. F 5. G 7. A 

2. E 4. B 6. D

 

II.  

1.  

 

 

 

 

 
2. Alike: both carries energy   
    Differences : Mechanical waves- wave that travels only through matter 
                         Electromagnetic waves- wave that travels through empty space or matter  

3. The higher is frequency, the shorter is its wavelength. The lower is the  frequency, the 
longer is its wavelength 

 
4. Alike: both interacts (reflects and absorbs) with light    
    Differences : transparent objects – almost all of the light passes through/clear 
                         translucent objects- some of the light passes through/blurry 

5. A green wall appears to be green because the material comprising the wall absorbs all  
     the color except green. Only the green is reflected. 

6. Effective sunscreens are needed to offer protection from the Sun as it blocks the harmful  
    UV rays to penetrate through our skin.  
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III. 

1. A 3. D 5. C 7. C

2. A 4. B 6. B

 

IV.  
 

 

V.   

1. False- electromagnetic waves    4. True 

2. False- transverse wave     5. False- Refraction 

3. True       6. False- to shout than to whisper 

                                                                                         7. True 

VI.  

1. radio waves 2. infrared 
waves

3. ultraviolet 
waves

4. light 5. increasing 
wavelength

6. increasing 
frequency 

7. increasing 
energy 

   

 

  VII.  

1. pitch 2. compression 3.decibel  4. rarefaction 

On Electricity and Magnetism 
 

I.  

1. C 3. B 5. D 7. D 9. B 

2. C 4. C 6. A 8. C  

 

 

 

 

1. longer wavelength, lower frequency 2. shorter wavelength, higher frequency
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II.  

1. A rubber balloon becomes electrically charged when it is touched with piece of wool by 
rubbing each other thus gaining electrons and giving up protons 

2. A balloon that has a positive electric charge would lose electron as it interact with a 
balloon that has a negative electric charge.  

 Balloon that has a negative electric charge will gain proton as it interact with a balloon 
that has a positive electric charge 

3. One reason why parallel circuits are used instead of series circuits to connect the 
devices in a home is for safety reasons and energy efficiency and savings.  

4. Most homes have wall switches that turn lights on and off. The type of circuits 
that are present in most homes based on this information is parallel circuits.  

5. Connecting a home furnace in a series circuit is a bad idea as if one of the path is 
damaged , the whole system will no longer work . Parallel circuits are used instead of 
series circuits for safety reasons and energy efficiency and savings. 

 
III.  

1. electric 
discharge 

2. generator 3. electric field 4. electric 
resistance

5. series 

6. parallel 7. battery 8. generator  

 
 
IV.  

1. 
 →← 
 
 

2. ← → 
 
 

3. 
 →← 
 
 

4. ← →

S N S N

S N 

N S 

S N 

N S 

N S 

N S 
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Texte 

Le métier de mon rêve 

Aujourd’hui, en classe, le maitre nous pose une question : quel est le métier de 
ton rêve ? 

Tous les élèves sont enthousiastes de parler de leurs professions  préférées.  

Marie : Quand je serai grande, je serai cuisinière pour faire ce que je 
préfère, les desserts sucrés.je prépare de délicieux recettes  En plus, 
cela pourrait être bien payé.  

 

  Nada : Quand je serai grande, je serai avocate parce-que je voudrai 
aider les personnes en danger et je ferai de la politique.je défendrai les 
victimes 

  

 Pierre : Quand je serai grand, je serai médecin, je soignerai plein de 
patients. Mes parents seront contents de moi.  

 

 

 

 

  FINAL EXAMINATION 

SECOND SEMESTER 

REVISION BOOKLET 

Grade : 7 

 

AY 2018 - 2019 

Subject :  French  

Teacher :  Ms.Ibtissem Labidi 



Questions : 

1. Qui veut être :  

1- Médecin               Pierre  

2- Cuisinière                Marie 

3- Avocat                    Nada  

  

2. Pourquoi Marie veut être cuisinière ? 

Pour faire ce que je préfère, les desserts sucrés.elle prépare de délicieux 

recettes   

3. Qu’est ce que Pierre fait quand il sera médecin ? 

il soignerai plein de patients. 

4. Que fait l’avocat ?  

 

1- aider les personnes en danger  

2- faire de la politique  

3- défendre les victimes 

 

 

 

 

 

 

 

 



La négation  

1. Transforme  a  la  forme  affirmative /  négative                                                 

 

Negative 

 

Affirmative 

 

Je n’aime pas le gâteau   

 

Tu ne fais pas du judo 

 

Il n'écoute pas de musique 

 

Elle n'écrit pas la leçon. 

 

Nous ne regardons pas un film  

 

Mon père ne voyage pas à Paris  

 

 J'aime le gâteau   

 

Tu fais du judo 

 

Il écoute de musique 

 

Elle écrit la leçon  

 

Nous regardons un film  

 

Mon père voyage à Paris  

 

2. Quelle est la forme des phrases               

                     

 Je n’ai pas d’ordinateur                      négative 

 

 Tu dois rentrer à la maison                affirmative  

 

 



3. Transforme à la forme négative                                    
1- Tu aimes les fraises  
Tu n’aimes pas les fraises  
 
2- Ces fleurs poussent au printemps  

Ces fleurs ne poussent pas au printemps  
 

3- Ses chats sont gris. 

Ses chats ne sont pas gris  

4- Mon petit frère regarde les étoiles  
 

Mon petit frère ne regarde pas les étoiles  
 
 

5- Transforme à la forme affirmative                               
 

1- Les professeurs ne rentrent pas tard chez eux. 

Les professeurs rentrent tard chez eux 

2- Je ne vois pas tout le monde, ils ne sont pas présents. 

Je vois tout le monde, ils sont présents 

5. transforme à une négation par ni….ni 

1. Il va au zoo et au cinéma     

Il ne va ni au zoo ni au cinéma 

2. Tu désires chanter et danser   

Tu ne désire ni chanter ni danser  

3.  Ma grand mère savait coudre et tricoter 

Ma grand mere ne savait ni coudre ni tricoter  

4.Sonia sait  chanter peindre. 

Sonia ne sait ni chanter ni peindre  



4. Albert aime Paris Marseille. 
Albert n'aime ni Paris ni Marseille. 

 

L’interrogation totale  

1. Ecris le type de l’interrogation  

 

1-  Sais-tu l’adresse de notre école                       inversion 

2- Est-ce que tu as visite la France                       par est ce que  

3- Tu portes ton manteau                                      intonation 

 

2. Pose une question de trois manières 

La voiture est en panne 

 La voiture est en panne ? 
 

 Est-ce que la voiture est en panne ? 
 
 

 La voiture est- elle en panne ? 

Nous attendons notre ami 

 Nous attendons notre ami ? 
 

 Est-ce que Nous attendons notre ami ? 
 

 attendons -Nous notre ami ? 

 

 

 

 



3-Transforme a une question par est ce que 

  

1- Il court vite. 

Est-ce qu’Il court vite ? 

2- Aimes –tu le gâteau ? 

Est-ce que tu aimes le gâteau? 

 

4- Transforme à une question par intonation  

 

1- Ecoute-t-il de la musique? 

Il écoute de la musique ? 

2- Est-ce que ton père est à la maison? 

ton père est à la maison? 

 

5- Transforme a une question par inversion de sujet  

 

1- La fille mange une pizza 

La fille mange –t- elle une pizza ? 

 

2- Mon frère joue du piano. 

Mon frère joue-t-il du piano ? 

 

3- Elle aime danser. 

Aime-t-elle danser ? 

  

 

 

 
 



Les vêtements  

1. Ecris le nom des vêtements  

 

 

 

 

1un pull  

 

 

 

 

2une chemise  

 

 

 

 

3une robe 

  

4un manteau 

 

 

 

 

5des chaussures  

 

 

  

 

 

6un costume  

 

 

 

 



2. Entoure la bonne réponse 

  

       Chapeau          //          Bonnet 

 

 

Manteau      //    blouson  

 

 

Veste      //   gilet   

 

 

 

Chaussettes      //      chaussures  

 

3. Que portent-ils ?  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Il porte un pantalon, un manteau, un bonnet 
, une écharpe et des chaussures  

Il porte un tee-shirt, un short et des 
tennis  



 

 

  

 

 

 

 

4.  Lis le texte et dessine les vêtements  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Elle porte un pantalon, une robe, une 
veste, une écharpe et des chaussures  

Je vous présente Valentin, son 
look est décontracté   mais 
élégant. Il porte un pantalon 
gris, le tee-shirt de coton noir 
est simple et la veste blanche 
très a la mode. Valentin porte 
des baskets rouges. 



Les métiers  

1. C’est quel metier ? 
 

1-  Je travaille avec des gens malades mais je ne suis pas médecin. 

infermier  (fienemri) 

 

2-  Je travaille dans un tribunal et je te défends si tu es accusé d' un crime. 
 

Avocat (Vtocaa) 

 

3- Je suis le docteur que tu viens voir si tu as mal aux dents 

Dentiste  (editsten) 

2. Ecris le nom du métier  

avocat   /  pilote /   /  pompier /  vétérinaire / clown 

 

1- Quand un animal est malade, ce n'est pas le médecin qui s'en occupe, c'est 
moi. 

Je suis vétérinaire 

2- Lorsqu'un incendie se déclare, on m'appelle. 

Je suis pompier 

3- Je défends les droits de mon client. 

Je suis avocat   

4- Au cirque, je fais rire tout le monde. 

Je suis clown 

5- Quand tu prends l'avion, c'est moi qui suis aux commandes. 

Je suis pilote 



3. Ecris le nom de chaque métier 
  

 
Un mecanicien      un facteur         un infirmiere               un professeur 

 

 

 

 

 

 

Un chanteur              un pompier                       un boulanger  

4. Remplis  le  tableau   

Profession 

Feminin Masculin 

 

Danseuse  

Institutrice 

Journaliste 

mecanicienne 

charcutiere  

 

danseur 

instituteur 

journaliste 

Mecanicien 

Charcutier  

 



5. Transforme  au  féminin                       

1- C’est  un  médecin              c’est une médecin 

2- Il  est  artiste                       elle est artiste 

3- Pierre  est  pharmacien      Marie est pharmacienne  

 

6. Transforme  au  masculin      

1- C’est  une  secrétaire               c’est un secrétaire  

2- Elle  est  juge                        il est juge  

7-Qui est- ce ?                

1- Il  voyage  dans  l’espace:   l’astronaute 

2- Il  vend  des médicaments:       le pharmacien 

3- Il  répare les voitures :   le mecanicien  

8- Que fait-il ?                             

 

 

 

 

  

 

2‐Le professeur : enseigne les 

élèves  

3‐le  medecin: soigne les malades  
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Answer the following: 

1. Web component is an important tool used in MS Front Page. Discuss 

its use.   

               

Web component is a tool used in MS Front Page to add different tools or 

players in order to use resources from the web. It helps videos / animations 

to be played on webpages. 

 

 

2. What are the different types of formats that MS Front Page can be 

saved as? 

Webpages 

HTML File 

Front Page Template 

Text 
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Practical Application  

 (Design according to student’s understanding and application) 

 

1. Design a webpage using MS Front Page about Health benefits of Fasting 

with the following requirements:                                                                                         

1. Insert an appropriate title for the webpage 

2. Insert background image 

3. Text should be divided into 2 paragraphs 

4.  First Paragraph: Font colour: blue , Font style: Times New Roman  

5. Second Paragraph: Font size :3 , align centre 

6. Insert a Table ( 4x 4) 

7. Insert 3 images 

8. Insert a video relating to the topic 

9. Insert a hyperlink relating to the topic 

 

 

Note: Please study from the book and the worksheets as well. 

Best of Luck and Study Well! 



 12 من 1 صفحة

يالفصل الدرا  ايةمذكرة مراجعة المتحان      الثا

عالصف:    السا

  السنة الدراسية

2018-2019  

بية اإلسالمية    املادة: ال

  املعلمة: أنوار البصري

 

ي ايةالمتحان الدروس املتضمنة    :الفصل الدرا الثا

فظ)  31 - 27(  الفرقانسورة  -   للدراسة و ا

س الصا  -  ل س السوء حديث ا ل فظ )وا  ( للدراسةو ا

ل -  لو  التو  التوا

 صالة املسبوق  - 

 غزوة خي -

  الصداقة -

  

 

  

  

  

 

 



 12 من 2 صفحة

فظللدراسة )  31 – 27( الفرقانسورة    وا
  

  : الفرقاناآليات الكرمة التالية من سورة السؤال األول : أكمل 

َتِين اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبياليـَُقوُل  َويـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعَلى َيَدْيهِ  قال تعالى : " َتِين َملْ  )27( َ لَيـْ َ َويـَْلَىت لَيـْ
ْذ ُفالً َخِليال َوقَاَل  )29(َلَقْد َأَضلَِّين َعِن الذِّْكِر بـَْعَد ِإْذ َجاَءِين وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلِإلنَساِن َخُذوال )28( َأختَِّ

َ َربِّ ِإنَّ قـَْوِمي  َن اْلُمْجرِِمَني وََكَفى  )30( اختََُّذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًاالرَُّسوُل  وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ َعُدوًّا مِّ

ً َوَنِصريًا   )31( ِبَربَِّك َهاِد

يالسؤال  لمات التالية: الثا   : ما مع ال

لمة لمة  املع  ال   املع  ال
يال دى س  نآالقر  الذكر طرقا إ ال
ل ي يا و ال ورا يا حسري و وً  م  ام

  

ب نزول اآل :  الثالثالسؤال    من سورة الفرقان ؟ السابقة يات الكرمةما س

ستمع للقران ، فدعا الن يوًم  ن يجالس الن و ي معيط من زعماء املشرك افق الن ان عقبة بن أ ارتھ فو ا لز

ي بنى تناول الطعام ح ينطق عقبة أولكنھ  ن ففعل ، وملا علم صديق عقبة أ ادت لك عاتبھ وقال خلف بذ بالش

ى أن محمًد لھ : صبأت ؟ فقال ال ، ولكن ً  دت لھ ، فرفض صديقھ ، فاستحل من طعامي  بيأيا أ ت منھ فش ي

ي محمًد ذ و ساجد عند لك ح يأ زور و ضع عليھ سال ا .ھ عن متر الكعبة ففعل ، ح جاءت فاطمة فا و  الن

ع: السؤال    ؟عض الظالم ع يديھ يوم القيامةملاذا  الرا

  .ا وحسرة ع تفرطھ  حق هللاعض ع يديھ ندًم 

  

امسالسؤال  ناشرح اآل : ا   ؟ اا موجزً من سورة الفرقان شرًح )  31-30 (يت

ى الن م عن القر ملا ش ب إعراض س م لھآ قومھ   ه من اآل  أمره هللا أن يتأ ،ن وتكذي م غ ياء الذين ل ن

  .نصره ع أعداءهأعداء من الكفار ، وأن هللا س

عا :  ر ما أث السادس:السؤال  ن ( قولھ  رم ل ن عدوا من ا   ؟        ع الن) وكذالك جعلنا ل

  صفحة القرآن الكريم

70 



 12 من 3 صفحة

  .صره ع أعداءهن، وأن هللا سھسالم، وتبليغ رسالة راإل الص والثبات ع دعوة 

  
  

ع الالسؤ  يحة العبارة أمام )  √ة ( عالم : ضْع  السا اطئة العبارة مأما ) ×(  وعالمة ، ال   :ي فيما ا

م عن القرآن الكرم.)    √  أ  ( ب إعراض س ى الرسول       قومھ     اشت

و ساجد.)      (ب ذور ع الن       و و املشرك الذي ألقى سال ا ل    أبو ج

ي بن خلف.صدي)    √  (ج  و: أ   ق عقبة بن معيط 

تعد عن أصدقاء السوء. املسلم)    √  (د    ي

شة.)      (ـ    املرأة ال أزالت األوساخ عن الن       السيدة عا

  

ن لآليات الكرمة. : الثامنالسؤال  تج فائدت   است

تعد عن قرناء السوء -1   .املسلم ي

 .سانخطر الشيطان ع اإل -2

  

  

  

فظ ) الصديق الصا والصديق السوءحديث                       ( للدراسة و ا
  

: ديث الشرف التا   السؤال األول : أكمل ا

ي مو األشعري ر هللا عنھ عن الن  عْن  بھ وسلمأ ُس  ص هللا عليھ و آلھ و ل    أنھ قال : " إنما مثُل ا

س السوء كحامل املسك ونافخ الك ل ما الصا وا تاع منھ و ، فحامل املسك إما أن يحذيك و إما أن ت

ًحا خبية" ًحا طيبة، ونافخ الك إما أن يحرق ثيابك و إما أن تجد منھ ر    أن تجد منھ ر

  

  

ي:  ديثأكمالسؤال الثا   :ل البطاقة التعرفية لراوي ا

  صفحةالحديث 
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  وفاتھ  واليتھ وأعمالھ   إسالمھ  موطنھ  اسم الراوي 

عبدهللا بن 
س   ق

  ناليم
اسلم قديًما  

  مكة
طاب ع البصرة سنة    ـ 20واله عمر بن ا
وفة   وواله عثمان بن عفان ع ال

ـ وعمره  50مات سنة 
  ستون سنة ونيف

  

لمات التالية:السؤال الثالث:    ما مع ال

لمة ا  ال لمة  معنا ا  ال   معنا

  عطيك  يحذيك  2  نوع من العطر  املسك  1

شتعلآلھ تنفخ ع ال  الك  3 تاع منھ  4  نار ل ي   ت   ش

داد  نافخ الك  6  العطار  حامل املسك  5   ا

ثة  8  شم  تجد  7 ًحا خب ة  ر   رائحة كر
  

  

ع: السؤال بھ وسلم بَم شبھ الرسول  الرا ؟ ص هللا عليھ و آلھ و ما الصديق الصا  ؟وما وجھ الشبھ بي

ع العطر الذي شم منھ رائحة طيبة،  شبھ الن        الصديق الصا ببا ي منھ، أو  ش دية، أو  عطيك  يمكن أن 
ن. ، ووجھ الشبھ داللة ا  االثن ل خ  وكذلك الصديق الصا ال تجد منھ إال 

  

امس السؤال بھ وسلمبَم شبھ الرسول  :ا ما؟ ص هللا عليھ و آلھ و  الصديق السوء؟ وما وجھ الشبھ بي

ثة، وكذلك ق شبھ الن       الصدي شّم منھ رائحة خب داد الذي ال يمكن أن يحرق ثيابك بتطاير الشرر، أو  السوء با
ن.  الصديق السوء ال تجد منھ إال الشر، ووجھ الشبھ داللة الشر  االثن

  

  اذكر ثالثة فوائد للصديق الصا وثالثة من مضار الصديق السوء. :السادس السؤال

  ار الصديق السوءمض  فوائد الصديق الصا  
رام  يجد منھ العطاء والعطاء املستمر  1   ال يجد منھ إال الشر والوقوع  ا
ة  2 ميلة والقدوة الصا ئة  يتعلم منھ الصفات ا   يتعلم منھ األخالق املذمومة والس

سنة  3   الداللة ع األفعال القبيحة  الداللة ع ا واألفعال ا
  

ع:  ا لزميلك  املدرسة.  ثالثالسؤال السا ًسا صا ن كيف تكون جل   نقاط ب

 الوقوف معھ عند الكرب والضيق. /1

 تقديم الن واملساعدة لھ. /2

ة. /3  حثھ ع القيام باألعمال الصا
  

يحة العبارة أمام )  √ة ( عالم : ضْع  الثامنالسؤال  اطئة العبارة مأما ) ×(  وعالمة ، ال   :ي فيما ا
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1)       (  و عبدهللا بن عباس ديث    ر هللا عنھ.راوي ا
2)       ( صية واملادية ة ع املصا ال   .تقوم الصداقة الصا
 من مضار الصديق السوء الداللة ع الشر وسوء األخالق. )  √     (3
4)       (  بھ وسلم شبھ الرسول  . وصديق السوء بالعطارالصديق الصا بنافخ الك ص هللا عليھ و آلھ و
ث ع اختيار الصديق الصا من )  √     (5 ديث الشرف ا   .فوائد ا

  
  

تج التاسعالسؤال  ن : است ديث امإل يرشد فائدت   .الشرف ا

ث ع اختيار الصديق الصا ديًنا وُخلًقا. -1   ا

  اآلخرة. التحذير من صديق السوء، ملا يجره ع صديقھ من مضرة  الدنيا و -2

  
  

  
ل ل و التوا   التو

  

ّن كيف يكون املرء متوكًال و كيف يكون متواكًال  املواقف التالية.السؤال األول:   ب

ل  املوقف ل  التو   التوا

  املزارع  1
ا ثم  عت  ا و  سق ا و  زرع يحرث األرض و

  عتمد ع هللا
عت  ا و ال  سق ا و ال  ا ثم ال يحرث األرض و ال يزرع

  عتمد ع هللا

ندي  2   ا
ة  يتدرب ع فنون القتال و استخدام األس

عتمد ع هللا لتحقيق النصر. طط ثم  عد ا   وُ
عد  ُ ة و ال  ال يتدرب ع فنون القتال واستخدام األس

عتمد ع هللا لتحقيق النصر. طط ثم    ا

  الالعب  3
عتم بات الشاقة ثم  تمرن ع التدر د يتدرب و

  ع هللا لتحقيق الفوز.
عتمد  بات الشاقة ثم  ال يتدرب وال يتمرن ع التدر

  ع هللا لتحقيق الفوز.

  املرض  4
م بأوامر  ل ناول الدواء و ب و ب للطب يذ

عتمد ع هللا  الشفاء. ب ثم    الطب
م  ناول الدواء وال يل ب ال ي ب و إن ذ ب للطب ال يذ

عتم ب ثم    د ع هللا  الشفاء.بأوامر الطب

  الطالب  5
اد وتحض الدروس ثم االعتماد  الدراسة و االج

  ع هللا  النجاح.
اد وعدم تحض الدروس ثم  عدم الدراسة و االج

  االعتماد ع هللا  النجاح.

  التاجر  6
ا ثم االعتماد  ا واإلعالن ع شراء السلع وعرض

  ع هللا  تحقيق الرح.
ا ثم عدم شرا ا وعدم اإلعالن ع ء السلع وعرض

  االعتماد ع هللا  تحقيق الرح.

  األم  7
ميدة والسلوك  ترية األوالد ع األخالق ا

م.   الطيب ثم االعتماد ع هللا  حفظ
ميدة والسلوك  عدم ترية األوالد ع األخالق ا

م.   الطيب ثم االعتماد ع هللا  حفظ

8  
املسافر 

  ل
يل ل وتج أدوات السفر من نقود  ال

ل ع هللا. س ثم التو   وطعام ومال
يل ل وعدم تج أدوات السفر من  عدم ال

ل ع هللا. س ثم التو   نقود وطعام ومال

  

  صفحة دةالعقي
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ي:  ات التالية:السؤال الثا يم و املصط  عّرف املفا

ل :  عا  تحقيق النتأ / التو عد األخذ باألسباب.االعتماد ع هللا    ائج 

ل : عا  تحقيق النتائج دون األخذ باألسباب. ب/ التوا   االعتماد ع هللا 

ل ع هللالسؤال الثالث:  ا قبل التو ب القيام   ؟ ماذا ُيطلق ع األعمال ال ي

  األسباب
  

ع:  ن األسباب و االسؤال الرا ْ العبارة التالية: " اإلسالم يرط ب  لنتائج".و
ا من هللا، إال إذا أخذ باألسباب ال توصلھ لتلك النتائج. يجة ال يتمنا  أي ال يحصل املؤمن ع الن

امس:  ل " ماالسؤال ا ا وتو ي " اعقل  ؟ مناسبة قول الن      لألعرا

ل، قال       اعق رسل ناق و أتو
ُ
ل""جاء رجل إ الن       فقال: يا رسول هللا أ ا وتو   ل

ا ا : ارط بل القص لرط الدابة      اعقل   العقال: ا
لھالسؤال السادس:  رة الن        تدل ع تو   .اذكر ثالثة مواقف من 

ل ع هللا. -1 ن قتلھ ثم تو انھ  فراشھ عندما أراد املشرك ت م  أمر ابن عمھ ع أن يب

ي  -2 رة مع صاحبھ أ ي بكرة إلحضار ملا قرر الرسول      ال ت أ بكر أعد الراحلة ولوازم السفر واتفقا مع أسماء ب
ل ع هللا.   الطعام ونقل األخبار ثم التو

ب. -3 ل ع هللا نجو ي ل مكة يدلھ ع الطرق واختبأ  غار ثور ثم تو    استأجر دليًال من أ

  

ع:  يحة.) √ عالمة ( ضْع السؤال السا   مقابل اإلجابة ال

ل املثال ل  تو   توا

ستعد لالختبار جيًدا ثم يدعو هللا بالنجاح.  1 حل واجباتھ و     √  طالب يراجع دروسھ و

دعو هللا بالشفاء.  2 ناولھ و ب الدواء، لكنھ ال ي   √    مرض يصف لھ الطب

3  
طلب من هللا  عمل لكنھ ال يبحث عن العمل و ستطيع أن  رجل عاطل عن العمل و

  أن يرزقھ.
  √  

4  
رون الليا ثم يقاتلون العدو معتمدين يتدرب ا س ة و نود ع مختلف األس
  ع هللا.

√    

  

  صالة املسبوق 
  

  

  صفحة العبادات
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و املسبوق  الصالةالسؤال األول:   ؟ من 

. عد أن يبدأ اإلمام الصالة، وقد ُسِبَق بركعٍة أو أك د   و املص الذي يصل امل

ي :  االت التاليةكيف ُيتّم املسبوق صالالسؤال الثا   : تھ  ا

الة     الكيفية  ا

و  الركوع.  1   إذا أدرك املسبوق اإلمام و
كون بذلك أدرك  م، و ة اإلحرام، ثم ك للركوع مع َّ تكب ك

  الركعة.

2  
إذا أدرك املسبوق اإلمام وقد رفع رأسھ من 

  الركوع.
  لم ُيدرك الركعة.

3  
ود و  ال   إذا أدرك املسبوق اإلمام و

ر مثًال.   الركعة األو  صالة الظ

د األخ جلس  ش ع اإلمام  أفعالھ فإذا جلس اإلمام لل ُيتا
سلم املسبوق، بل يقوم لُيتم الركعة  ُ معھ، و إذا سلم اإلمام لم 

  ال فاتتھ.

4  
اقف لقراءة  1إذ و و أدرك املسبوق اإلمام و

الفاتحة  الركعة الثالثة من الصالة 
اعي   ة.الر

ع اإلمام  أفعالھ فإذا  قام املسبوق لُيتم ما اإلمام  سلمُيتا
د والصالة معھ،  فاتھ ش قرأ ال ن ثم يجلس و فيص ركعت

سلم. يمية و   اإلبرا

5  
إذا أدرك املسبوق اإلمام  الركعة الثالثة 

  من صالة املغرب.

ع اإلمام  أفعالھ فإذا سلم اإلمام قام املسبوق فص  ُيتا
ي ركع د األول ثم يقوم فيأ ش ا لل عد ة واحدة ثم يجلس 

سلم. يمية و د والصالة اإلبر ش   بركعة أخرى ثم يجلس لل

6  
عة  إذا أدرك املسبوق اإلمام  الركعة الرا

اعية.   من الصالة الر

ع اإلمام  أفعالھ فإذا سلم اإلمام قام املسبوق فص  ُيتا
د ا ش ا لل عد ي ركعة واحدة ثم يجلس  ألول ثم يقوم فيأ

سلم. يمية و د والصالة اإلبرا ش ن ثم يجلس لل ن أخر   بركعت

7  
لوس  إذا أدرك و  ا املسبوق اإلمام و

.   األخ
جلس مع اإلمام، فإذا سّلم قام املسبوق ألداء الصالة تامة، ألنھ 

ا.   لم ُيدرك ركعات الصالة جميع

معة.  8 ام صالة ا   أح
معة، و إذا أدرك املسبوق ر  معة فقد أدرك ا كعة من صالة ا

ًرا, ا ظ   إذا أدرك أقّل من ذلك صال
  

االسؤال الثالث:  ن من اآلداب ال يجب ع املسبوق مراعا    :اذكر اثن

امھ. -1 نة، دون إسراع ُيخل بوقاره واح س  إ الصالة بطمأن   أن 

ن أو يقطع خ -2 دوء بحيث ال ُيز املصل د  م.أن يدخل امل   شوع
  

ع:  ي:السؤال الرا يحة فيما يأ   ضع دائرة حول رمز اإلجابة ال

 يدرك الركعة من جاء واإلمام: -1
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وع -ج        راكع -ب        ساجد -أ   معتدل من الر
  

ل أفعال الصالة ما عدا -2 ع املسبوق إمامھ    :يتا

وع -أ   السالم -ج      القيام -ب        الر
  

 :إذا وجد املسبوق اإلمام راكع، فعليھ -3

يھ اإلمام -ج  اإلسراع إلدراك الركعة -ب      كينة والوقارالس -أ يح لتن س   ال
  

 :أول فعل يقوم بھ املسبوق للدخول  الصالة -4

وع -أ ة اإلحرام -ب        الر   قراءة الفاتحة -ج    تكب
  

س أحمد -5 ُ د واإلمام  الركعة األو من صالة الفجر.   :وصل أحمد إ امل

الً  -ب        متأخًرا -أ   مسبوًقا -ج      مت

امسالسؤال  يحة ، وعالمة ( م اما)  √ : ضع عالمة ( ا اطئة فيما ي :أ× ) العبارة ال   مام العبارة ا

1)      (ة اإلحرام  .                              يدخل املسبوق الصالة مع اإلمام دون تكب
2)      (ق ع الصالة  .يجب ع املسبوق الركض لي
3)      (ن املت ن  معة فص ركعت د األخ من صالة ا ش   .أدرك ياسر ال
4)      (ا بثالث ركعات   .أدرك محمود الركعة الثالثة من صالة املغرب فأتم
ا بركعة واحدة فقط.)    √  (5   أدرك أحمد الركعة الثانية من صالة الفجر فأتم

   

  يحة:) مقابل اإلجابة ال السؤال السادس: ضْع عالمة ( 

  غ مسبوق   مسبوق   املثال  

1  . و يقرأ الفاتحة  الركعة األو ر و   √    أدرك اإلمام  صالة الظ

و ساجد  الركعة الثانية.  2     √  أدرك اإلمام و

و راكع فر الركعة األو من صالة العصر.  3   √    أدرك اإلمام و

لوس األول من صالة املغرب.  4 و جالس  ا     √  أدرك اإلمام و

  غزوة خي
  

  

السير 
ات الشخ

  صفحة

59 



 12 من 9 صفحة

تج  ب الغزوة ؟السؤال األول: است   م حدثت غزوة خي ؟ وما س

رة تارخ الغزوة :  عة لل   ه ،  7حدثت  السنة السا

ب :  نالس ود الذين استقروا  خي قبائل العرب ع محارة املسلم يالء ع املدينة  تحرض زعماء ال واالس

  .املنورة

ود خي ؟        ماذا فعل الرسول ي: السؤال الثا   ليعاقب 

ًش  ز ج م  الصباح الباكرآا للقضاء ع ج ود وفاجأ   .خر معاقل ال
  

ن؟السؤال الثالث:  ش املسلم ة ج ود عند رؤ   ما ردة فعل ال

شر روا وف س أي ج م ن يتصايحون : محمد وا   .وا خائف
  

ع:  ساحة قوم فساء صباح املنذرن"من القائل واملناسبة ؟ السؤال الرا   ".خرت خي ، إنا إذا نزلنا 

 .      القائل رسول هللا : القائل

ودد غزو خي وفرار نع: املناسبة   .ال
  

امسالسؤال  صون خي        صف حصار الرسول : ا ن    .واملسلم

صون حصنً  م واستولوا ع ا اجمو ر ، ثم  ود نحو ش م ، ا ا حصنً حاصروا ال ن امتنعا عل ، ولم يبق إال حصن

سلما ما ح اس   .فحاصرو
  

ود خيم        اشرح بإيجاز اتفاقية الرسول : السادسالسؤال    .ع 

ود مع الرسول  شرط أن         اتفق ال ن ،  م ، وتكون الثمار مناصفة مع املسلم م لرعاية نخيل ع أن يبقوا  أرض

شاء م الرسول م    .يخرج

  

ع:  ود  خي ؟السؤال السا عض ال م ،  عد انتصار   ملاذا أبقى املسلمون 

ا عتنوا  م و دوا نخيل   .ليتع

ى دافع اللواء غ" من القائل واملناسبة : السؤال الثامن:  حب هللا ورسولھ ًد إ    ".ا إ رجل يحبھ هللا ورسولھ ، و

و الرسول : القائل       .        القائل 
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ا : سبةاملنا عد إقال ي طالب  صون أ ع بن أ عض ا   .ن استع ع املسلمون 
  

ما انا أسر ، بفتح خي أم بقدو "من القائل واملناسبة : السؤال التاسع:    ".م جعفر ما أدري بأ

و الرسول : القائل  القائل 

ش: املناسبة ابھ من ا ي طالب وأ ا عندما قدم ابن عمھ جعفر بن أ   .ةقال
  

س ؟ السؤال العاشر:  م   ما املقصود با

ش   .ا

  

ادي عشر: السؤال  ساحة قوم فساء صباح املنذرنا نزلنذإنا إ" ما املقصود بالعبارة التالية : ا    ".ا 

اجمنا عدوً  زمةاملراد أنا إذا    .ا حلت بھ ال

  

ي عشر السؤال  يحة ، وعالمة ( ماما)  √: ضع عالمة (  الثا اطئة فيما ي :× )  العبارة ال   أمام العبارة ا

ود)    √  ( أ    .انتصر املسلمون  غزوة خي ع ال

ود وحرضوا قبائل العرب ع محارة الرسول  )    √  (ب   .         بنو النض تزعموا ال

امال )    √  (ج را    .حاصر املسلمون حصون خي ش

ز الرسول  )    √  (د  يھ          تج دي عد ص ا ود خي    .ارة 

عيده           طرد الرسول )      (ـ  ود من خي ملناطق    .ال

  

  
  

  الصداقة

  

األخالق و 
ذ الت

  صفحة
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ش منعزالً األول: السؤال  ع سان أن  ستطيع اإل   عن الناس ؟  ل 

ذ م، و مال ، إلنھ  حاجة إل شأ الصداقات بي   .لك ت
  

ي:السؤال  وم الصد الثا ن مف   .اقةب

ن أو أك من الناسع ن اثن ياةلف القلوب، وتقرب النفوسآت، تؤدي إ القة ب   .، والتعاون  ا
  

ة ع الصداقة ات دليلالثالث: السؤال    .من السنة النبو

ا انتلف وما تناكر اختلف       قال عارف م   .األرواح جنود مجندة فما 

  

ع:السؤال  ا:الصاصديق للاذكر ثالث صفات  الرا   ، مع شرح
  

امس:السؤال  عا :  ا م لبعض عدو ( ما مع قولة  عض نإاألخالء يومئذ    ؟ )ال املتق

عمةأي أ   .، ومصاحبة الشقي نقمةن مصاحبة التقي 
  

اآكر أرعة حقوق من حقوق الصداقة و اذ السادس:السؤال    .دا

ارتھ إذا مرض ومشاركتھ أفراحھ وأحزانھق االطمئنان ع أحوال الصدي: 1    .: وذلك بالسؤال عنھ إذا غاب وز

م التجاوز عن أخطاء الصديق : 2 ا بصدر رحبأ: وتف   .عذاره ، وقبول

  .: بإيثاره با ع نفسھ خدمة الصديق إاملبادرة : 3

افظة ع أسرار الصديق : 4 ن الناسا ا ب ھ، وعدم إشاع   .: وس عيو

  

ع: السؤال  يحة ، وعالمة (  ماما)  √ضع عالمة (  السا اطئة فيما ي :× ) العبارة ال   أمام العبارة ا

ن املسلحث اإل )     √  (أ   ن الصداقات ب   .نمسالم ع تكو

ميدة والطيبةاملسلم يختار من األص)     √  (ب   .دقاء ذوي الصفات ا

3 2 1 
بة الصدق صفات الصديق الصا  التقوى  املودة وا

ار صديقھ بوذلك بإخ
قيقة وعدم خداعھ  با

شعر والكذب عليھ ، ل
 .بالراحة واالستقرار

تكون الصداقة قائمة ع 
بة وال تكون  املودة وا

ع املصا واملادية 
ة  .والدنيو

اختيار األصدقاء ممن 
ؤدون  يطيعون  هللا و

ا .العبادات وأعمال ا   شرح



 12 من 12 صفحة

  .ة القائمة ع املنافع املاديةالصداقة الدائمة  الصداق)       (ج

اب واألصدقاء )    √  (د  م األ   .األخالء 

ن الناسسرار الصديق و أمن حقوق الصداقة إفشاء  )     (ـ  ا ب   .شاع
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 غزوتا بدر وأحد

 قارن بين غزوتا بدر وأحد من حيث األسباب والنتائج. -1

  غزوة بدر الكبرى غزوة أحد

هجرية 3 هجرية 2   السنة 

 قريش ضد الرسول)ص(
أالف من المشركين بقيادة أبي سفيان 3  

 قريش ضد الرسول)ص(
من 270+من المهاجرين  70- 1000

 األنصار
الرسول)ص(  -القائد أبو جهل    

 األطراف

من انتصار المسلمين  انتقام المشركين
 ورد اعتبار إلى مكة والقبائل

 السبب بيان الحق من الباطل  

انتصار المشركين على المسلمين.-1  

شهيد بينهم  70خلفت المعركة -2

 الحمزة عم الرسول )ص(.
النضير الذين إجالء يهود بني -3

 خططوا لقتل الرسول)ص(.

انتصار المسلمين على  -1
 المشركين.

حصول المسلمين علىى  -2
 غنائم كانوا بحاجتها.

ء يهود بين القينقاع إجال -3
 لخيانتها المواثيق.

خسارة المشركين قائدهم  -4
 أبا جهل وأكثر من  قتيال.

 النتيجة

 عرف المصطلح التالي: -2

نفاق ومعناه تخلفت عن القتال من النبي)ص( يوم أحد اسمهم مشتق من الالمنافقون: هم الفئة التي 

 .غيره إظهار اإليمان وإخفاء

 

 )ص( قبل معركة أحد ؟ ما الذي أضعف جيش الرسول -3

 القتال يوم أحد. عنمن أصحابه الذين انسحبوا  300عبد هللا بن أبي و

 أذكر أعظم أنجازات الرسول )ص( بعد الهجرة. -4

 المسلمين في غزوة بدر.انتصار 
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 غزوتا الخندق والحديبية

 األحزاب ( . -ما سبب تسمية الغزوة بأسم) الخندق  -1

 ارجي من جهة الشمال.لمين لحماية المدينة من الخطر الخالخندق: تيمنا بالخندق الذي حفرة المس

 )ص(.التي شاركت بالمعركة ضد الرسول أو األحزاب األحزاب: تيمنا بعدد القبائل 

 عرف المصطلحات التالية: -2

 األحزاب: مجموعة من القبائل المتحالفة ضد الرسول )ص( والمسلمين والزعامة فيها لقريش.

ص( على الجهاد في ة الثالثة في اإلسالم حيث بايعة المسلمين الرسول )عهي البي بيعة الرضوان:

 تفاوض مع قريش .والسبب تأخر عثمان برجوع للمدينة عندما ذهب ل سبيل هللا تعالى

 قارن بين غزوتا الخندق والحديبية من حيث األسباب والنتائج: -3

 غزوة الحديبية غزوة الخندق أو األحزاب 

 هجرية6  هجرية 5 السنة

 قريش ضد الرسول)ص( ضد الرسول)ص( قريش األطراف

أرادت قريش القضاء على  األسباب
الرسول)ص( وقتلة واألنتهاء من 

 اإلسالميةاألمة 

أراد الرسول)ص( وضع حد للمشركين 
 وعدم إعطائهم فرصة للعودة للقتال.

المسلمين على انتصار  -1 النتائج
 قريش.

المسلمين في  تعزيز قوة -2
 الحجاز.

إنهاء الوجود اليهودي في  -3
المدينة بعد القضاء على 

 يهود بني قريضة.

 اعتراف قريش بقوة المسلمين. -1
 للمسلمين.نصر سياسيا مهم  -2
ميل القبائل إلى جانب الرسول  -3

 )ص( واإلسالم.
من كبار  2اعتناق اإلسالم  -4

خالد بن الوليد + -رجاالت قريش
 عمرو بن العاص.
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 غزوتا خيبر ومؤتة

 قارن مابين غزوتا خيبر ومؤتة من حيث األسباب والنتائج: -1

 غزوة مؤتة غزوة خيبر 

 هجرية 8 هجرية 7 السنة

 الرسول)ص( ضد البيزنطيين الرسول)ص( ضد اليهود  األطراف

أراد الرسول)ص( وضع حد لليهود  السبب
في الحجاز ألنه ينوون الهجوم على 

 المدينة.

 رداً على قتل موفد الرسول )ص(

 انتصار المسلمين. -1 النتائج
إبقاء يهود خيبر في  -2

أراضيهم يعملون ويأدون 
 نصف المحصول للمسلمين.

 المسلمين.انتصار  -1
بدأت الخطوة األولى لحركة  -2

الفتوحات خارج شبة الجزيرة 
 العربية )الشام(.

 هجرية أرسل الرسول )ص( كتبا إلى الملوك واألمراء : 7في العام -2

 ماذا تضمنت هذه الكتب؟ -أ

 تضمنت هذه الكتب دعوة إلى اإلسالم واإليمان بدعوة الرسول)ص(.

 الرسول )ص(؟كيف كانت اإلجابة على كتب  -ب

 البعض أجاب بالحسنى. -

 البعض أساء معاملة المبعوثين مثل: -

 كسرى ملك الفرس مزق الكتاب وطرد مبعوث الرسول )ص(. -

 قتل الغساسنة لمعوث الرسول )ص( بعد عودته من الشام. -

 كيف دارت المعارك في مؤتة؟ بين دور خالد بن الوليد فيها .-3

لرد على الغساسنة الذين قتلوا مبعوث أالف  3 جهز الرسول )ص( جيش من المسلمين

في مؤتة عند  ألتقى بالرسول )ص(سمع هرقل جهز جيشه وعند رجوعة من الشام  الرسول)ص( 

 من قادة المسلمين هم: 3أطراف الشام جرت المعركة استشهد فيها 

 زيد بن الحارثة. -1

 جعفر بن أبي طالب. -2

 عبد هللا بن رواحة. -3
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القيادة خالد بن الوليد الذي استطاع الخروج بالمسلمين من المعركة بنصر وبعدها استلم 

 وأبلى بالء حسن فلقبه الرسول )ص( سيف هللا.

 ما تأثير غزوة مؤتة في الهدنة بين الرسول )ص(وقريش؟ -4

قاداتها فنقضت الهدنة وتحالفت مع  3اعتقدت قريش أنه غزوة مؤتة قد أضعفت المسلمين بخسارتهم 

الهدنة بين قريش عة حليفة الرسول )ص( وبذلك أنتهت قبيلة بكر وفهجموا على قبيلة خزا

 والمسلمين.

 

 112( خريطة غزوات الرسول )ص( ص 1مهم جدا حفظ  مستند رقم ) 

 فتح مكة وحجة الوداع

 لماذا قرر الرسول )ص( فتح مكة؟ -1

 إعالن حربا على المسلمين. السبب نقض قريش لصلح الحديبية ألنه الرسول )ص( رأى أنه بداية

 كيف فتح الرسول )ص( مكة؟ -2

آالف مقاتل فزرع الخوف في  10بعد ما نقضت قريش الصلح فجهز الرسول )ص( حملةة من 

 قريش فزار أبا سفيان + العباس بن عبد المطلب الرسول )ص( في المدينة.

بإزالة األصناف وبذلك أنتهى من غير مقاومة ثم طاف الكعبة وأمر مكة دخل الرسول )ص( بعدها 

 عصر الوثنية في شبة الجزيرة العربية وبدأ عهد اإلسالم.

 قارن بين غزوة حنين وتبوك من حيث األسباب والنتائج: -3

 غزوة تبوك غزوة حنين 

 هجرية 9 هجرية 8 السنة

الرسول )ص( ضد قبيلتي هوازن  األطراف
 وثقيف من المشركين

 البيزنطيينالرسول )ص( ضد 

محاولة قبيلتي هوازن وثقيف شن  السبب
 هجوم عل المسلمين.

 غزوا البيزنطيين على المسلمين.

 انتصار المسلمين. -1 النتائج
دخول أهل الطائف  -2

 اإلسالم.

ظهرت مدى اهتمام الرسول  -1
)ص( بالشام ورغبته بضم 
 القبائل العربية إلى اإلسالم.
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 االسم؟ وفي أية سنة كانت؟لماذا عرفت حجة الوداع بهذا -4

)ص( حيث خطبة في المسلمين بعرفات ومرض بعدها وتوفى ول النها أخر حجة يأديها الرس

 وكانت في السنة العاشرة هجرية.

 متى توفى الرسول )ص( ؟ وكم كان عمرة؟-5

 هجرية عمرة سنة. 11ربيع األول في السنة  12توفى الرسول )ص( في 

 بكر الصديقأبو  -1 -الخلفاء الراشدون

 في أي سنة بايع المسلمون أبا بكر بالخالفة؟ -1

 هجرية بعد وفاة الرسول )ص(. 11في السنة 

 ين في عهد أبو بكر.أذكر أهم أنجاز -2

 القضاء على الردة . -

 بدء الفتوحات اإلسالمية. -

 بين أسباب الردة. -3

 بسبب وفاة الرسول)ص(.أرتداد القبائل الحديثة في العهد اإلسالمي عن اإلسالم  -

 رفض دفع الزكاة. -

 االمتناع عن مبايعة أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين. -

 إدعاء بعض رؤساء القبائل بالنبوة مثل مسيلمة الكذاب. -

 ) لم يبقى على اإلسالم غير المدينة ومكة والطائف(

 كيف تصدى لحركة الردة ؟ -4

 المرتدة منهم: قائد لمحاربة القبائل 11أرسل أبو بكر  -

 معركة عقرباء.بالد بني عامر + اليمامة فقضى على مسيلمة الكذاب في  --------خالد بين الوليد 

 البحرين + عمان + حضرموت + اليمن. ----------قادة آخرون 

ولم تمضي سنة إال قد استطاع أبو بكر الصديق على القضاء على حركة الردة وأعاد الوحدة لدولة 

 اإلسالمية.
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 إلى أين أتجهت حركة الفتوحات اإلسالمية ؟-5

قادة هم: أبو عبيد بن الجراح +يزيد ين أبي سفيان +  4 -------هجرية  12 ---------الشام  -1

 .بيل بن حسنهشر حعمرو بن العاص + 

 حارب الفرس وانتصر وفتح الحيرة عاصمة المناذرة. -----خالد بن الوليد   --------العراق -2

 هجرية . 13كة إجنادين في سنة معربعدها قد توجهه إلى الشام انتصر عل البيزنطيين في 

 متى توفى أبو بكر الصديق ؟ ومن تولى الخالفة من بعده؟-6

 هجرية وتولى القيادة من بعدة عمر بن الخطاب . 13توفى في جمادى األول سنة 

 

 اختبر نفسك

تصحيح أمام اإلجابة الخاطئة مع  وعالمة خطأأمام اإلجابة الصحيحة  عالمة صحضع  

 الخطأ:

 خالد بن الوليد هو من حقق النصر للمسلمين في معركة مؤتة. (  ✓  ) -1

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

2-    (  في )جمادى الثاني. 12( توفى الرسول )ص 

 ربيع األول 12

 قريش هي بدر الكبرى.ة خاضها الرسول )ص( ضد و( أول غز  ✓)   -3

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

 آالف مقاتل. 10عند فتح مكة ( كان عدد جيوش المسلمين  ✓)    -4

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

5-    ( .أبو جهل قاد المشركين في معركة أحد ) 

 معركة بدر      -أبي سفيان    

 هجرية بايع المسلمون أبو بكر بعد وفاة الرسول )ص(. 11( في السنة  ✓)    -6

............................................................................................... 
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 هجرية. 8( دارت معركة مؤتة في السنة   ✓)   -7

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

8-    ( الخليفة الراشدي الذي قضى على ح ).ركة الردة هو عثمان بن عفان 

 أبو بكر الصديق

 ( أول من استشهد من القادة في معركة مؤته هو زيد بن الحارث.   ✓)   -9

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

 ضع المصطلح المناسب أما التعريف المناسب: 

 األحزاب –المنافقون  –البيعة 

مجموعة من القبائل المتحالفة ضد الرسول )ص( والمسلمين والزعامة  األحزاب
 فيها لقريش.

 العهد على الطاعة. البيعة

هم الفئة التي تخلفت عن القتالمن الرسول )ص( يوم أحد، معناه إظهار  المنافقون
 اإليمان وإضمار غيره.

 قارن بين ما يلي: 

 غزوة مؤتة غزوة تبوك غزوة خيبر  غزوة حنين 

 هجرية 8 هجرية 9 هجرية 7 هجرية 8 السنة

األطراف 
 المشاركة

الرسول )ص( ضد 
قبيلتي هوازن وثقيف 

 من المشركين

الرسول)ص( ضد 
 اليهود.

الرسول )ص( ضد 
 البيزنطيين

الرسول)ص( ضد 
 البيزنطيين

محاولة قبيلتي هوازن  األسباب
وثقيف شن هجوم عل 

 المسلمين.

أراد الرسول)ص( 
وضع حد لليهود في 
الحجاز ألنه ينوون 
 .الهجوم على المدينة

غزوا البيزنطيين على 
 المسلمين.

رداً على قتل موفد 
 الرسول )ص(
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انتصار  -1 النتائج
 المسلمين.

دخول أهل  -2
الطائف 
 اإلسالم.

انتصار  -1
 المسلمين.

إبقاء يهود  -2
خيبر في 
أراضيهم 
يعملون 
ويأدون 
نصف 

المحصول 
 للمسلمين.

ظهرت مدى اهتمام 
الرسول )ص( بالشام 
ورغبته بضم القبائل 
 العربية إلى اإلسالم.

انتصار  -1
 المسلمين.

بدأت الخطوة  -2
األولى لحركة 

الفتوحات خارج 
شبة الجزيرة 

 العربية )الشام(.

 

 

 ألسئلة التالية:أجب عن ا 

 متى توفى أبو بكر الصديق ؟ ومن تولى الخالفة من بعده؟ -1

 هجرية وتولى القيادة من بعدة عمر بن الخطاب . 13توفى في جمادى األول سنة 

 كيف كانت اإلجابة على كتب الرسول )ص(؟  -2

 البعض أجاب بالحسنى.

 البعض أساء معاملة المبعوثين مثل:

 كسرى ملك الفرس مزق الكتاب وطرد مبعوث الرسول )ص(. -

 قتل الغساسنة لمعوث الرسول )ص( بعد عودته من الشام. -

 األحزاب ( . -بأسم) الخندق سبب تسمية الغزوة  ما -3

تيمنا بالخندق الذي حفرة المسلمين لحماية المدينة من الخطر الجارجي من جهة الخندق: 

 الشمال.

 التي شاركت بالمعركة ضد الرسول )ص(.أو األحزاب األحزاب: تيمنا بعدد القبائل 

 أذكر أهم أنجازين في عهد أبو بكر. -4

 القضاء على الردة . -

 بدء الفتوحات اإلسالمية. -

 

 حركة الفتوحات اإلسالمية ؟إلى أين أتجهت  -5

قادة هم: أبو عبيد بن الجراح +يزيد ين أبي سفيان  4 -------هجرية  12 ---------الشام  -

 + عمرو بن العاص + شر حبيل بن حسنه.

حارب الفرس وانتصر وفتح الحيرة عاصمة  -----خالد بن الوليد   --------العراق  -

 المناذرة.
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 هجرية . 13انتصر عل البيزنطيين في معركة إجنادين في سنة بعدها قد توجهه إلى الشام 

 

 ما أعظم إنجازات الرسول )ص( بعد الهجرة للمدينة؟ -6

 انتصار المسلمين في غزوة بدر.

 وقريش؟ ما تأثير غزوة مؤتة في الهدنة بين الرسول )ص( -7

الهدنة قاداتها فنقضت  3اعتقدت قريش أنه غزوة مؤتة قد أضعفت المسلمين بخسارتهم 

الهدنة بين  اعة حليفة الرسول )ص( وبذلك أنتهتوتحالفت مع قبيلة بكر وفهجموا على قبيلة خز

 قريش والمسلمين.

 لماذا نقضت قريش صلح الحديبية؟ -8

 اعتقاد قريش أنه المسلمين قد ضعفت قواهم بعد غزوة مؤته حيث خسرو ثالثة من قاداتهم.

 أحد.علل: ضعف جيش المسلمين قبل معركة  -9

 .من أصحابة قبل غزوة أحد 300انسحاب عبد هللا بن أبي مع 

 علل: تسمية حجة الوداع بهذا االسم.-10

النها أخر حجة يأديها الرسول )ص( حيث خطبة في المسلمين بعرفات ومرض بعدها وتوفى 

 وكانت في السنة العاشرة هجرية.

 لماذا قرر الرسول )ص( فتح مكة؟ -11

 السبب نقض قريش لصلح الحديبية ألنه الرسول )ص( رأى أنه بداية إعالن حربا على المسلمين.

 .تة؟ بين دور خالد بن الوليد فيهاكيف دارت المعارك في مؤ - 12   

أالف لرد على الغساسنة الذين قتلوا مبعوث  3جهز الرسول )ص( جيش من المسلمين 

ل)ص(  عند رجوعة من الشام سمع هرقل جهز جيشه وألتقى بالرسول )ص( في مؤتة عند الرسو

 من قادة المسلمين هم: 3أطراف الشام جرت المعركة استشهد فيها 

 زيد بن الحارثة. -1

 جعفر بن أبي طالب. -2

 عبد هللا بن رواحة. -3

بالمسلمين من المعركة بنصر وبعدها استلم القيادة خالد بن الوليد الذي استطاع الخروج 

 وأبلى بالء حسن فلقبه الرسول )ص( سيف هللا.
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