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Name ______________________________Date ______________ 

 

Read the text below and answer the following questions. 

 

 

from Banner in the Sky 
James Ramsey Ullman 

 

There was the sky. There was rock and ice. There was a mountain 

thrusting upward into blue emptiness—and at the foot of the mountain a tiny 

speck. This speck was the only thing that lived or moved in all that world of 

silent majesty. 

5 Rudi climbed the white slope of the upper glacier. He did not hurry. He 

looked neither up at the peak nor down at the valley, but only at the ice 

flowing slowly past beneath his feet. In the ice were the marks of their boot 

nails from the previous day, and it was easy to follow the route. When the 

slope steepened, there were the steps cut by Winter and Saxo with their axes. 

10 He had only to step up, balance briefly, step up again—and again. 

With the step-cutting, it had required two hours to reach the bergschrund. 

Today it took him perhaps a third of that time. Coming out on the rim of the 

great crevasse, he approached the snow-bridge, tested it, and crossed without 

mishap. Then, still following the trail of the day before, he threaded his way 
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15 through the steep maze of the icefall. 

The seracs rose around him in frozen stillness. And Rudi’s mind seemed 

frozen too. What he was doing was not a result of conscious choice or 

decision; it was simply what he had to do. He had not lost his senses. He 

knew that alone, and without food or a tent, there was no chance on earth of 

20 his reaching the top of the Citadel. And it was not hope for the top that 

pushed 

him on. It was simply—well, he wasn’t sure—perhaps simply the hope to set 

foot on the mountain. Or more than the hope. The need. The need of his 

body, his mind, his heart, to come at last to the place of which he had 

25 dreamed so long; to stand on the southeast ridge; to follow where his father 

had led; to climb, perhaps, even as high as the Fortress, which was as high as 

any man had gone. That was what he wanted; what he had to have. That 

much. Before it all ended. Before descending to the village; to his uncle’s 

anger, his mother’s tears, Klaus Wesselhoft’s laughter; to the soap and mops 

30 and dishpans of the Beau Site Hotel. 

He climbed on. The seracs slid past like tall hooded ghosts. And then they 

dropped away behind him and he came out at the base of the snowslope. 

Above him he could see a trail of zigzagging footprints, extending perhaps 

halfway to the ridge and disappearing into smooth drifts where the avalanche 

35 had erased them. The drifts were huge, billowing, dazzling in the sunlight; but 

he knew that they had frozen overnight and that the sun was not yet strong 

enough to dislodge them. He shuffled his boots in the snow, and it was firm 

and dry. As Winter had said, the slope was safe in the morning. 

Even so, he was cautious as he climbed upward, testing every step before 

40 trusting his weight to it. And when he came to the avalanche area he 

detoured 
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to the left and kept as close as possible to the bordering rock-wall, so that he 

would have something to cling to, just in case. . . . But nothing happened. The 

snow stayed as motionless as the rock. In all that spreading wilderness there 

45 was no movement except that of his own two legs plodding slowly on 

through the drifts. 

And then—he stopped—then there was a movement. He felt it rather than 

saw it: the merest flicker or shadow, not on the slope, but on the cliff high 

above. He tensed, peering upward. . . . A stonefall? . . . No. There was no 

50 sound. And then again there was the flicker: a moving speck of reddish 

brown against the tall grayness of the rock. Suddenly it leapt into focus. It was 

a chamois. For an instant it stood outlined on a crag, motionless, staring down 

at him; and Rudi, motionless too, stared back. Then the animal moved 

again—wheeled—vanished. It was as if the cliff had opened and swallowed it. 

55 And the stillness closed in again, even more absolute than before. 

Rudi moved on. Through the stillness. Up the white slope. Kick—step, he 

went. Kick—step. Kick—step. And though the going through the deep drifts 

was slow, it was neither steep nor slippery, and his progress was steady. He 

looked back—and the icefall was far below; ahead—and the ridge loomed 

60 nearer. . . . Nearer. . . . And then at last the great moment came, and the 

slope 

was beneath him. There was no longer snow under his feet, but solid rock. 

He took a step up—a second—a third . . . and stood on the southeast ridge of 

the Citadel. 
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Comprehension Questions 

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

 
 
1. The main setting of the excerpt is a 
 
A. windy seaside cliff 
B. warm grassy meadow 
C. peaceful river valley 
D. rugged mountain slope 
 
2. Based on lines 5–14, you can make the inference that Rudi 
 
A. wishes Winter and Saxo were with him 
B. is a patient mountain climber 
C. climbs with great speed and strength 
D. is extremely tired and wants to rest 

3. Which sequence word or words in lines 11–15 tell you that Rudi made it 
past the snow-bridge? 
 
A. two hours 
B. third 
C. Then 
D. the day before 
 
4. Rudi experiences an external conflict with 
 
A. the mountain 
B. himself 
C. Winter 
D. the seracs 

5. Based on lines 22–29, you can make the inference that Rudi 
 
A. wishes that he had friends 
B. misses his mother and his uncle 
C. wants to leave his village 
D. dislikes his job at the Beau Site Hotel 
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6. Rudi stays close to the rock-wall as he climbs because he is afraid of 
 
A. sliding down a snow drift 
B. being swept away by an avalanche 
C. slipping on the rocks 
D. being hit by falling rocks 
 
7. What happens after Rudi spots the chamois? 
 
A. The chamois disappears. 
B. Winter says the slope is safe. 
C. Rudi thinks of the hotel. 
D. Rudi climbs the upper glacier. 

8. In lines 45–53, the first event that takes place is that Rudi 
 
A. tenses with fear 
B. stares at the chamois 
C. peers upward 
D. stops climbing 
 
9. The climax occurs when Rudi 
 
A. crosses the snow-bridge 
B. clings to the rock-wall 
C. sees the chamois 
D. reaches the Citadel 

10. What is the internal conflict that Rudi is having? 

Students should explain the problem that Rudi is facing within his own mind 

and that is causing him suffering and hesitation. 

11. What prediction can you make about Rudi after climbing the Citadel? 

Students should give a reasonable prediction on how is Rudi’s success to climb 

the mountain is going to affect his life. 
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12. Do you think that the writer used elements of suspense?  

Give details from the text. 

Students should find details from the text that build suspense in the story; 

elements that attract the readers and make them interested in finishing the 

story. 

13.  From which point of view is this text written? 

A. First person 

B. Second person 

C. Third person 

 

Vocabulary    

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

1. After a long, cold winter, a warm spring day can be pure………………….. 

A. Exasperation 

B. Bliss  

C. Somberness 

D. compassion 

2. Adelaide shows her ………………for people less fortunate than herself. 

A. Ecstasy  

B. Wretchedness  

C. Compassion 

D. bliss 

3. Many voters were …………when their candidate won the election. 

A. Ecstatic 

B. Sullen  

C. Exasperated 

D. Somber  
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4. Many voters were …………when their candidate lost the election. 

A. Blissful  

B. Endeared  

C. Compassionate  

D. Dismayed  

5. ……………….may result from many acts of kindness. 

A. Dismay 

B. Exasperation 

C. Endearment 

D. Somberness  

6. People with short tempers become …………more quickly than others. 

A. Exasperated 

B. Ecstatic 

C. Endeared 

D. Compassionate  

7. The ……………little child sitting alone in a corner was a picture of 

unhappiness. 

A. Blissful 

B. Compassionate 

C. Forlorn 

D. Ecstatic  

8. The dark, rainy day put us in a …………….mood. 

A. Compassionate 

B. Ecstatic 

C. Blissful 

D. Somber  
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9. The …………….expressions on the faces of the burglars reflected their 

dislike of having been caught. 

A. Ecstatic 

B. Sullen 

C. Blissful 

D. Endearing  

10.   The aid workers were horrified by the …………..living conditions of the 

refugees. 

A. Wretched 

B. Sullen  

C. Blissful 

D. endearing 

 

Grammar 

1. Underline all the nouns in each of the following sentences. On the lines 

below each sentence, write one of the nouns that match the 

description in parentheses. 

A. Gina, was your sister Angela in the play at school? 

(proper noun) Gina 

(common noun) sister 

B. The audience was amazed by the beauty of the set. 

(concrete noun) ……audience……………….. 

(abstract noun) ………beauty………………… 

2. In each sentence, find and underline the plural noun that has been 

formed incorrectly. Write the correctly spelled plural on the line. 

A. Some communitys have ethnic food-tasting events. 

………Communities……….. 
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B. It’s fun to taste the dishs from countries around the world. 

……dishes……………….. 

C. The womans in mom’s club hold food fairs every year. 

………women…………………. 

3. Form the plural of the given nouns. Then use all of them in a single 

sentence. 

Party..parties…… home…homes………. Sandwich…sandwiches.. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Rewrite the sentences, changing the underlined phrases to possessives. 

A. The reports of the students will be due next week. 

The students’ reports will be due next week. 

B. David decided to compare the nests of two birds. 

David decided to compare two birds’ nests. 

5. Underline each personal pronoun in the following sentences. 

A. Have you ever been to Manama? 

B. It was the first permanent English settlement in the country. 

C. A man has to use all his skills just to survive. 

6. Underline all the subject pronouns in the following sentences. 

A. Did you know that Orville built a printing press? 

B. He and Wilbur also made bicycles in their small shop 

C. Soon it became their primary interest. 
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Writing 

 

Write a three paragraph character sketch about someone who interests you. 

Scoring Rubric: 

Content (8) ___ Organization (6)  ___Language (6) _____ 

 

Students should refer back to their writing notebooks and to the student 

sample that was given in the purple English file to find details on how to write a 

character sketch. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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ا
ً

 : : الورقة األولى أول

األسئلة وذلك من خالل فهمه  عنيستمع الطالب لفقرة مناسبة ملستواه ثم يجيب   : الستماع -1

 ملضمون ومحتوى الفقرة التي استمع إليها .

يكتب الطالب عدد من الكلمات التي يمليها عليه املعلم والتي تحتوي على بعض الهمزات  : مالءالا -2

 :أمثلة . املتوسطة 

 -تنشئة  – عزائم  – تعبوا  – بدأت –يأتمر  –  موانئ -األعشاب  – جاءه– ضئيلة –الرائعة   – بدأ      

–ملجأ  –يستأنس  - يبعنه - الطائلة  – مركًبا –تتضاءل  – جاءنا –عزائم  –الكأس  - هذان  -  مخابئه

 . الشاطئ  –العشاء –يتأخر  –رسائل  – ترأف   –بدائل  –اللؤلؤ  –السيئة  -الكبرياء

مراعاة الحروف املفرغة واملطموسة،  عيكتب الطالب عبارة معينة مرة واحدة بخط الرقعة م : الخط -3

م الكلمات في الجملة، وحسن وموقع الحرف بالنسبة للسطر، وحجم الحروف في الكلمة وحج

 والترتيب والنظافة.الخط،

 4- التعبير: يختار ما بين موضوعين مختلفين ) مقال  أو قصة ( و يكتب موضوًعا واحًدا في حدود:

كلمة مع االلتزام بعناصر كل فن  والشروط الالزمة للكتابة السليمة  وهي :  300 :250   

جودة اللغة والبعد عن العامية. - 2                           حسن الخط                                     -1  

تقسيم املوضوع إلى فقرات ) مقدمة / عرض  -4             استخدام عالمات الترقيم املتنوعة .           -3

 / خاتمة ( 

ترك مسافة كلمة في السطر األول من كل  –6                    سطر بين كل فقرة وأخرى .       ترك –5 

 فقرة .

 يث ، الشعر ، الحكم ، األمثال ( االستشهاد بآيات قرآنية ، أحاد – 7

الثانيالفصل الدراس ي  منتصفامتحان   

مذكرة مراجعةإجابة   

 

 GRADE 7                                            السابع : الصف

االسنة الدراسية ARABIC                                      اللغة العربية : املادة

 ناهد شعبان أحمد :ةاملعلما2018-2019
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 تنويع األساليب ) أمر ، نهي ، تعجب ، نداء ، استفهام ،  مدح ، ذم ، تمني (. – 8

 

االورقة الثانية : 

ا
ً
 القصيدة دراسة وتحليل كاملة ()   األيدي املاهرةقصيدة :   النصوص الشعرية :أول

 يجب التركيز على : 

األفكار الرئيسية لكل  -                               الفكرة العامة للقصيدة                            -

 مقطع 

األساليب ونوع وغرض كل  -                               معاني املفردات واألضداد                          -

 أسلوب

استخراج الصور  -                                       شرح األبيات                                        -

 الجمالية من كل بيت 

 ( ثم أجب عما يليها من أسئلة:  املخترع اقرأ األبيات التالية من قصيدة ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أجب عن األسئلة التالية :

  ؟عمَّ يتحدث الشاعر في األبيات السابقة/ 1س

 ج: جهود العمال وآثارها الجلية في تغيير الحياة البشرية.

وألبسنا معاملها جمال       بأيدينا جعلنا األرض روضا                  -1   

وقضينا معيشتنا نضال                   وكنا في الحياة بناة مجد              -2  

تفوق رواس ي األرض احتمال                  فمنا من يقيم بها قصوًرا             -3  

فسارت فوق لجته جبال                 و أرسينا على املاء الجواري         -4  

فبز الريح جرًيا وانتقال                 وأجرينا البخار على حديد          -5  

 علون على السحاب وقد تعالى                وسخرنا األرض لسابحات           -6
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ا يأتي:                                                                     / أجب عم ا 2س  

تخاذل  " : نضالوما مضاد كلمة "  –                                  جبال  ": رواس يما مرادف كلمة "  -

اوكسل

م:  ما مفرد كلمة "معالم –                                               لجج " : لجةما جمع كلمة " -
َ
اَمْعل

اسابحة": _ مفرد كلمة "سابحات                                                 تسابق  مرادف كلمة" بز":  -

ث في قصيدته عن العمالهات دليلين من النص يؤكدان أن ال /3س .شاعر يتحد   

ا :لم يذكر الشاعر العمال لفظا ، ولكن أعمالهم تدل عليهم

وصنع السابحات التي تعالت إلى  -4وأرس ى السفن ،  -3وبنى القصور،  -2فهم من زرع األرض،  -1

 السماء .

ا

؟بم يفتخر العمال في األبيات السابقة /4س  

ج: يفتخر العمال بأنهم بناة األرض، فلول سعيهم الدؤوب ونضالهم الدائم لعمار األرض ،ما اخضرت 

تطور في الحياة.أرض ول ارتفع بناء ول حدث   

 

   . ، واشرحهاصورة جمالية  استخرج/ 5 س

ألبسنا معاملها جماال " :  :هي  األولاالصورة الجمالية في البيت   

.صور الشاعر األرض بفتاة ترتدي لباًسا جميال : الشرح  

 

              تعددت جهود العمال في البر والبحر والفضاء اذكر انجازا واحدا لكل مجال مما سبق. /6س
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اختراع القطارات وبناء القصور الشامخة وتحويل األرض الجافة القاحلة إلى بساتين  :مجال البر

  وحدائق خضراء جميلة.

اختراع الجواري ) السفن ( التي تعلو فوق املوج. :مجال البحر  

الطائرات.اختراع السفن الفضائية التي ترتفع على السحاب وكذلك  :مجال الفضاء  

  

اشرح البيتين الخامس والسادس بأسلوبك الخاص شرًحا وافًيا. /7 س  

  القطارات فرجح ما صنعه العامل.فاضل الشاعر بين طبيعة الريح القوية العاتية، وسرعة  -
 ناها العامل أكثر علوا من السحابوكذلك رأى أن سفن الفضاء والطائرات التي ب -

ا ثم يجيب على فقرة يقرأها الطالب ويفهمها جيًدا(:  فهم املضمونا): القراءة الخارجية ا ثانيًا

ااألسئلة التي تليها .

 :
ً
 : القواعد النحويةثالثا

 

 : 
ً

امواضع تأنيث الفعل مع الفاعلأول

ا
(:1تدريب )  

 

 

امواضع تأنيث الفعل

 مع الفاعل وجوبا

 

اإذا كان الفاعل ضميراا-2

 ا:مستترا يعود على

امؤنث مجازي ا-2

ا(يلد ول يبيض ما لاهو )

تهدد الحضارة  الحرب:امثل

 البشرية

امؤنث حقيقي ا-1

ا(هو كل ما يلد أو يبيض)ا

 نالت حقوقها في ظل السالم  املرأة:امثل 

إذا كان الفاعل اسما ظاهرا ا-1

حقيقي التأنيث،  ولم يفصل بينه 
ا:اوبين الفعل بفاصـل مثل 

 . قرأت فاطمة القرآن بتدبرا-1

 .اتحنو األم على ولدهاا-2      
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 بين حكم تأنيث الفعل الذي تحته خط مع الفاعل، مع  بيان السبب:-

 جميلة . قطــفــت* 
َ
االبنت أزهارا

ألن الفاعل اسم ظاهر ،حقيقي التأنيث ،ل يفصل السبب:                   واجب التأنيث الحكم : 

 بينه وبين الفعل فاصل.

اسبع سنابل ( أنبتت) مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا كمثل حبة *  

امؤنث مجازيا الفاعل ضمير مستتر يعود علىالسبب:                      واجب التأنيثالحكم : 

ا. على رعاية أولدها تسهــرااألم الرحيمة * 

احقيقيالفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث السبب:                      واجب التأنيثالحكم : 

ا

ا.املرأة لخدمة وطنها من خالل تربية أبنائها * تسعى

حقيقي التأنيث ل يفصل بينه ألن الفاعل اسم ظاهر السبب:              يؤنث الفعل وجوبا.الحكم: 

اوبين الفعل فاصل

االحياة *          
ْ

رت ا في العصر الحديث . تطو 

االفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث مجازياالسبب:                      واجب التأنيثالحكم : 

ا

 :: جمع املؤنث السالمثانًيا

 جمع املؤنث السالم هو : اسم يدل على أكثر من اثنتين ويأتي بزيادة ألف وتاء  .

 

عالمات إعرابه :     أ- الضمة في حالة الرفع      ب- الكسرة في حالة النصب        ج- الكسرة في حالة 

 الجر.  تطبيق :

 أكمل الجدول اآلتي بما هو مطلوب :

جمع املؤنث  عالمة إعرابه العراب

 السالم 

 م األمثلة

ا املؤمنات الضمة الظاهرة فاعل مرفوع بالضمة
ْ

املؤمنات للمسجد. جاءت  1 

 2 على الطالبات الحضور مبكرا الطالبات الكسرة الظاهرة اسم مجرور بالكسرة
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الدولة العاملات . كرمت   العاملات الكسرة الظاهرة مفعول به منصوب بالكسرة  3 

 

ا: جمع التكسير
ً
 ثالث

 جمع التكسير هو: هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغير صورة مفرده.

 إعرابه: يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة.

 مثال :

 - جاء األولد من املدرسة.         ) فاعل مرفوع بالضمة(

 - يعتمد الوطن على الشباب في بنائه. ) اسم مجرور بالكسرة

 تدريب ) 2 ( عين فيما يأتي جمع التكسير:

) األنباء (   بموضوعية.* الصحفيون ينقلون األنباء   

(العلوم / الكتب /  )الطالب لى قراءة الكتب والعلوم املختلفة.* يقبل الطالب ع  

أسرار(/  )العلماء. * العلماء يحاولون كشف أسرار الطبيعة  

شواطئ ( ). * شواطئ البحرين من أجمل الشواطئ منظًرا  

 رابًعا :األفعال الخمسة

 

 األفعال الخمسة هي:  كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو  واو الجماعة أو  ياء املخاطبة .

يخلصان ، تخلصان) ألف الثنين(                              ص             مثل: يخل          

الجماعة(يخلصون ، تخلصون ) واو                                                                           

 تخلصين )ياء املخاطبة(
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 أمثلة:

       1- املـــلــكان يكـتبــان األعــمــال   .

ت النون ألنه من األفعال الخمسة.فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوا يكتبان:   

       2- أنـــتِ  لـــن تهــمـــلي واجـــبــك ِ.

فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال الخمسة . تهملي:     

رواا عـن أداء الــواجـــب . يتأخروا : فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف النوان.
 
 3- هـــــم لــــم يتأخـــ

 

اجزم الفعل املضارع املعتل اآلخرخامًسا :

ا

اعالمات إعراب 

 األفعال الخمسة

افي حالة الجزم

احذف النونا

 

افي حالة النصب

 حذف النونا

افي حالة الرفع

 ثبوت النونا

؟سؤال : ملاذا سميت األفعال الخمسة بهذا السم  

 الجواب : ألنها تأتي في خمس صيغ هي:

 يخلصان      تخلصان      يخلصون   تخلصون                                تخلصين

( 

 

املذكر     للمفرد املؤنثللمثنى      للمثنى         للجمع املذكر      للجمع   

 الغائب     املخاطب         الغائب                املخاطب           املخاطب

 حروف العلة

الواو -الياء  –األلف   
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ا(  لم األمر –ل الناهية  –لم : )   يجزم الفعل املضارع إذا سبقته أداة جزم 

  ا بالسكوناالفعل املضارع الصحيح اآلخر يجزم

ا  ) فعل مضارع مجزوم بالسكون(دروسك في الوقت املحدد.    ثال: لتكتْبام

  احذف حرف العلة. ب يجزمالفعل املضارع املعتل اآلخر

  تــدع امثل: )ل  :  حذف حرف العلة ) الواو(.بفعل مضارع مجزوم غير هللا (   تدع 

 (فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة )الياءالكرة. ترم ِ:  ترِمال. 

 

 شرح الفنون التعبيرية  وقرأتها.يكثر من  املعلم س / 
 إلى كل  ضمير مما يأتي:                                         

 
تي تحتها خط

 
ابقة ال اأسند العبارة الس 

اتكثران من شرح الفنون التعبيرية  وقرأتها.: أنتما 

ايكثرون من شرح الفنون التعبيرية  وقرأتها. :هم 

ِت:
ْ
شرح الفنون التعبيرية  وقرأتها. تكثرين من  أن  

 سادًسا: تحويل الجملة األسمية إلى فعلية

         س: حول الجملة اآلتية إلى فعلية، وغير ما يلزم: 

الولدان يكتبان الدرس. -  

 ج: يكتب الولدان الدرس.

.الطالب يشعرون بالفخر والعتزاز، لتعاونهم مع املدرسة -    

 ج: يشعر الطالب بالفخر والعتزاز؛ لتعاونهم مع املدرسة.

 

 سابًعا : نائب الفاعل

 كيفية بناء الفعل للمجهول :
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 تتغير صورة الفعل ) عند بنائه للمجهول( مع نائب الفاعل فإذا كان:

:
ً
ِرع(. -1 ماضيا  

كسر ما قبل آخره، مثل ) ز يضم أوله وي   

وإذا كان ما قبل آخره ) ألف( تقلب ) ياء ( ويكسر ما قبل الياء، مثل :) ِبيَع( -2                 

ا
ً
فتحيضم أوله وا -1 :مضارعا اما قبل آخره، مثل )  ي  ب 

َ
كت (ي   

صان  –تصون  ،إذا كان ما قبل آخره واو( أو ياء تقلب ) ألف ( ويكسر ما قبل الياء -2         
 

تثير ) ت

(تثار –  

 تدريب :   ابن الفعلين اآلتيين للمجهول، واضبط نائب الفاعل في كل  منهما. 

.املبني للمجهولا                                        قرأ محمد القصة. -
 
 القصة

ْ
ِرأت

 
ا: ق

 إسرائيل القدس. -
ْ

ا:    املبني للمجهولا                           احتلت  القدس 
ْ

حِتلت
 
ا                            ا

فس عن  -
 
 صي  :  املبني للمجهولا            .الرذائلصان الرجل الن

ْ
االنفس  عن الرذائل.نت

.   : املبني للمجهولا                                 .رضيحرث الفالح األا -  األرض 
 

ْحرث
 
 ت

 انتهت املراجعة تمنياتي لكم بالتوفيق

 

 

 



GRADE 7 Midterm Exam Revision BOOKLET 

Answer Key 

1) Variable 
2) Coefficient 
3) term 
4) algebraic expression 
5) equivalent expressions 
6) Constant 
7) simplest form 
8) two-step equation 
9) Like terms 
10) equivalent equations 
11)  Cost Price 
12)  Profit 
13)  Trapezium 
14) Kite 
15)   Decagon 
16)  7 
17)   -9 
18)  -1 
19)  -19 
20)  4 
21)  -2 
22) 4 
23) 26 
24) 63 
25) 3 
26) a) 5a2   

b) de – 2f2     
c) 8mn 
d) 4 (4b + 3)2   
e) 2cde 
f) 3h - 4g2 

g)4m2n3 
h) 6ab -4d2 

27)  a) ab + 2c 
 b)  5 +2d -2e 
c) 3r + 2 s + 4 
d) 2 + 2a + 2b 
e) 3p – 2t 
f)3mn 
g) c3- 5c 
h) 6b2 +5b 
i) 40x2y 
j) a2 + 18b 
k) 3x2y+2xy 
 

28) a) Possible Answer: It is an expression 
because it doesn’t contain an equal sign. 
b) 5    c) 8; -7      d) -9 

29) a) -45  b) -63      c)  16 2/3 
30)  BD 6250 
31) 40.5 km 
32) 384 liters 
33) a) 25%        b) 37.5% 
34) a) 33      b) 40        c) 25        d) 105     e) 75 
35)  

Name of 
Polygon 

Number 

 of sides 

Number  

      of 
Triangles 

Sum of 
the 
interior 
Angles 

interior exterior 

Triangle 3 1 180 60 120 

Quadrilateral 4 2 360 90 90 

Pentagon 5 3 540 108 72 

Hexagon 6 4 720 120 60 

Octagon 8 6 1080 135 45 

Nonagon 9 7 1260 140 40 

Decagon 10 8 1440 144 36 

 

36)  18% 
37) a) $780  b) $297.50 
38) 10 
39) 9 singers 
40) a) 57 000m2  
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Multiple Choice:  
1. C 7. B 13. C 19. B 
2. B 8. A 14. C 20. A 
3. C 9. C 15. D 21. A 
4. B 10. A 16. A 22. C 
5. B 11. D 17. C 23. C 
6. A 12. D 18. B 24. D 

 
True or False 
1. True 8. False 
2. False 9. True 
3. True 10. True 
4. True 11. False
5. True 12. True 
6. True 13. True 
7. True 14. True 

 
Completion 
1. adaptation 6. hydrostatic skeleton 11. habitat 
2. bilateral symmetry 7. endoskeleton 12. niche 
3. asymmetry 8. invertebrates  13. consumer  
4. family tree 9. vertebrates 14. producer 
5. taxonomy 10. fish 15. overpopulation

 
Giving of Examples 

1. plant, goat, jackal, lion 

2. plant, rabbit, wild cat, lion  

3. plant, mouse, wild cat, lion 

4. plant, mouse, snake, kite 
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Classification. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Short Answers: 
 
1. Tunicate like any other invertebrate chordates have spinal cord but no  
      backbone, on the other hand, dogs like any other vertebrate chordates have  
      both spinal cord and backbone. 
 

2. Camel have extra fat on its back to store fat and water for dry and hot places. It  
     has long eye lashes to protect its eyes from dust.  
 

3. Bird population can 
* decrease- if the predator eating them increases or if the resources in their  

                             area are limited due to competition or if they are not able to  
                             develop certain adaptation.  

*increase- if the predator eating them decreases or if the resources in their  
                           area are sufficient and there is no competition or if they are  
                           able to develop certain adaptation. 

 
 

 
A B 

1.  
temperature

  

2. water 
  

3.  
decomposers

  

4. ants 
  

5. starfish 
  

6. metals 
  

7. polar bear 
  

8. butterflies 
  

9. reptiles 
  

10. rodents 
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4. Food web describes the passage or transfer of energy and feeding relationship  
    in an ecosystem. Energy is reduced as it is being passed from the producers to  
    the consumer.  
 
 
5. Tearing or shredding paper is a physical change because there is no chemical  
    change involved. The chemical property is not changed.  
 
 
6. Lemon juice mixed with water and sugar involves chemical change as the  
     substances are mixed together to form a new mixture. 
 
 
Problem-Solving 

1. A 6.0 m2 area of land contains 30 small poplar trees. What is the population 
    density of poplar trees? 

Answer:  30 small poplar tree / 6.0 m2 area = 5 poplar tree/ m2 

 
2. What is the population density if 100 small aquatic plants are found in 

a 5.0-L tank? 

Answer: 100 small aquatic plants / 5.0-L = 20 aquatic plants / L 
 

Venn Diagram Completion  
 
                Chordate Invertebrate   Alike         Chordate Vertebrate   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

have no 
backbone 

have 
backbone 

both are 
animals 

both have 
spinal cord
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                                Predation      Alike            Parasitism   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpreting a Diagram 

A. Animal Body Plans 

1. bilateral symmetry    2.  radial symmetry                3. asymmetry 

 

 

B. Relationships in the Ecosystem  

1.  mutualism                   2. commensalism             3. parasitism 
 

C. Matter   and its Changes 
 
1. water in the solid state : Picture B 
 
2. water in the liquid state : Picture A 
 
3. water in the gaseous state : Picture C 
 
 
 
 
 
 

Non 
symbiotic 

relationship 

 symbiotic 
relationship 

One 
organism is 
killed (prey) 

One 
organism is 

not 
necessary 
killed (host) 

One 
organism is 
benefited 

and the other 
is 

harmed/killed 
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Diagram Analysis 

 
1. Grass and Berries 
2. Pigeon 
3. If producers will disappear all other organisms and animals will die  
         and will move out of the place to survive 
 
 

Constructing a Diagram 
 
1. corn (producer), mouse (primary consumer) , snake (secondary 

consumer) eagle (tertiary consumer) 

Definition of Terms:  

 
1. Gills: the structure found in fish that help them breath under water where                
     oxygen is exchanged with carbon dioxide 
 
 

2. Habitat : the place where organisms live or an is an area that provides  
     food, water, shelter, and other factors an organism needs to survive 
 

3. Electron: the negatively charged particle in an atom  
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Anniversaire de notre petit ange Camille. Eh oui, déjà 
quinze année de joie, de sourires, de découvertes et d'amour. 

 

 C'est donc avec un grand plaisir que nous vous invitons  
à venir célébrer le quinzième  anniversaire de notre petit Camille. Il 
vous attendra  

 
à la maison le samedi 20 mai 2019 à partir de 16h.  
Réponse souhaitée avant le 31 avril au 06-99-88-77-88. 
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Questions  

1. Cet anniversaire est  

 
2. Quel age a Camille? 

Camille a quinze ans  

3. Quel est le programme de l'anniversaire ?  

 Coktails  

 Buffet  

 piscine  

 Musique  

 

4. Qu'est-ce que les invités  doivent apporter ?  

les invites doivent apporter le maillot de bains et la bonne humeur  

5. Compléter la phrase par des mots du texte 

Venez célébrer le quinzième anniversaire de notre petit Camille. 

 Je compte sur toi!  

 

 

 

 

 

De qui ? Quand? Ou? 

 
Camille  
 
 

 
le samedi 20 mai 2019 
à partir de 16h 

 
À la maison  
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1. Ecris les antonymes   

  

 

Triste  

Est intelligente  

Est pres de l'arbre 

il est content / heureux   il est triste/ malheureuse  

il est mechant  
il descend  

le chat est sec elle est stupide  

elle est loin de l’arbre  ce qu’il porte est leger  
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2. Ecris les opposes  

  

grand/ petit  gagnant/ perdu  
sur / sous 

méchant / gentil   jeune / vieux  

ouvrir / fermer  
chaud / froid 

proper / sale 
devant / derriere  

pousser/ tirer  
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3. Relie par une fleche  
 
- petit                                            propre 

 
- malchance                                 peureux 

 
 

- lent                                             riche 
 

- pauvre                                        grand 
 

 
- sale                                               chance 

 
- courageux                                  rapide  

 
4. Trouve les antonymes  

 
- mauvais                                bon  

- lourd                                    leger  

- sur                                          sous  

- gentil                                       mechant  

- bruit                                        calme  

- noir                                        blanc  

5. Réécris les phrases en changeant le mot souligné par son 

contraire 

 Papa est en haut  

papa est en bas  

 tu dois allumer l’ordinateur 

tu dois éteindre l’ordinateur  

 elle ouvre la porte  

elle ferme la porte  
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1. Écris les noms des vêtements 

  

  

  

 

 

une robe                        une écharpe                         une veste  

 

 

   

  

  

  

un manteaux                des bottes                             une jupe  

 

  

  

    

 

 

 

un tee‐shirt                                            un pantalon  
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2. que portes-tu?  

 

je porte un pantalon ,un tee‐shirt une 

écharpe et des chaussettes  

 

 

 

 

 

3. Écris les noms des vêtements   

un pull   un jeans   
un short   un manteau  

un chemisier un impermiable  un tee‐shirt  un pantalon  

une jupe  une cravatte  une veste  une robe  

des bottes   

des 

chaussures   

des gants  

des 

chaussettes 
des sandals 

une echarpe   une chemise   

des tennis 
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4. Ecris une phrase décrivant les vêtements 

 

 

 

5. Classe les vêtements dans le tableau suivant  

 

 

 

 

 

Vêtements d’hiver   Vêtements d’été  
Gants – blouson ‐ pull 
 
 
 
 
 

Sandales – lunettes de soleil – tee‐shirt – 
maillot de bains  

je porte un short, un tee‐shirt, un chapeau et des 

tennis  

je porte un pantalon, un pull, un manteaux et des 

bottes  

je porte une robe et des sandales  je porte un jupe, un chemisier, une veste et des 

chaussures 

gants – blouson – sandales – lunettes de soleil ‐  ‐pull‐ tee shirt – maillot de bains    
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c’est ton anniversaire .Tu ecris une carte 
d’invitation pour inviter ton ami 
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Comprehension 

1. List 1 advantage of a blank publication in MS Publisher.          

It allows the user to create a publication without limitations in terms 

of size, colour and design. 

2. List 2 features of MS Front Page                                                     

 

1. MS Front Page offers text editing tools that enable easy designing 

of webpages. 

2. MS Front Page is an HTML editor that provides Split view option 

to allow the user to access codes as well as design. 

Practical Application ( Based on student’s understanding and application) 

1. Using MS Publisher , design a banner to celebrate your father’s 

retirement after 25 years of service. 

 

2. Using MS Publisher, design an E‐mail to invite your classmates to 

your brother’s graduation in Gulf Hotel. Include all appropriate 

details as discussed during the lesson. 

 

3. Design a webpage using MS Front Page about your hobby with the 

following requirements:                                                                                         

1. Insert an appropriate title for the webpage 

2. Text should be divided into 2 paragraphs 

3.  First Paragraph: Font colour: green , Font style: Times New 

Roman  

4. Second Paragraph: Font size :3 , align right 
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 10 من 1 صفحة

 الثانيالفصل الدراس ي  منتصفمذكرة مراجعة المتحان  

 السابعالصف: 

 السنة الدراسية

2018-2019 

  املادة: التربية اإلسالمية

 املعلمة: أنوار البصري 

 

 :المتحان منتصف الفصل الدراس ي الثانيالدروس املتضمنة 

 للدراسة و الحفظ(  19-17سورة لقمان )  -

 صلاملد املتصل واملد املنف -

 ( ) للدراسة و الحفظ  حديث جبريل -

 اإلسالم و اإليمان و اإلحسان -

 السنن الراتبة -

 إلى الزعماء والحكام سائل النبي     ر  -

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 من 2 صفحة

 والحفظللدراسة (  19 – 17) لقمانسورة 
 

 : لقماناآليات الكريمة التالية من سورة السؤال األول : أكمل 

واْأُمْر ِِبْلماْعُروِف وااْنها عاِن اْلُمنكاِر وااْصِبْ عالاى ماا أاصااباكا ِإنَّ ذاِلكا ِمْن عاْزِم  لصَّالةا َيا ُبَناَّ أاِقِم اقال تعالى : "
( 18) واال ُتصاعِ ْر خادَّكا لِلنَّاِس واال َتاِْش ِف األاْرِض ماراًحا ِإنَّ اَّللَّا ال ُيُِبُّ ُكلَّ ُُمْتااٍل فاُخورٍ ( 17) األُُمورِ 
 (.19) ِف ماْشِيكا وااْغُضْض ِمن صاْوِتكا ِإنَّ أانكارا األاْصوااِت لاصاْوُت اْلْاِميِ  وااْقِصدْ 

 : ما معنى الكلمات التالية ؟ الثانيالسؤال 

 املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 األمور  عزم
األمور الصعبة التي يجب الثبات 

 عليها
 متكبر ومتبختر في املشية مختال فخور 

صّعر ال
ُ
ل وجهك عنهم كبًرا وتعاظًما كخد   ت

ُ
 اعتدل و توسط اقصد ال ت

 اخفض اغضض خيالء  َمرًحا
 

قمان:  الثالثالسؤال 
ُ
 ؟من هو ل

ن ه، وكارجٌل حكيم منَّ هللا عليه برجاحة العقل وسالمة التفكير، وهداه إلى الحق والعمل به ، فعبد هللا حق عبادت

 بذلك شاكًرا لنعمه التي ال يمكن حصرها.

قمان البنه. الرابع: لسؤال ا
ُ
 اذكر وصايا ل

 إقامة الصالة. .1

 األمر باملعروف و النهي عن املنكر. .2

 الصبر على األذى. .3

 التواضع. .4

 الوقار و السكينة. .5

 ؟  ماهي مكانة الصالة في اإلسالم: الخامسالسؤال  

 الصالة هي عمود الدين وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة.

 

 

 صفحة القرآن الكريم

45 



 10 من 3 صفحة

  املسلم يكون  كيفالسادس: السؤال 
ً
 ؟ الحياة في اإيجابيً  ُعنصرا

من  ا أوتيمحتى يكون املسلم إيجابًيا في الحياة عليه أن يدعو الناس إلى الخير و ينهاهم عن الشر، مسخًرا في ذلك كل 

 قوة في الجسم و الفكر.

 ؟ املشية في والتبختر التكبر عن ابنه لقمان نصح ملاذا: السابعالسؤال 

قة ن من املتكبر و املتبختر في مشيته، وتجعله شخًصا غير مرغوب فيه، فتقطع بذلك وشائج العالتجعل الناس ينفرو 

 بينه وبين غيره.

 

  ويعتبرونها ، النصيحة الناس بعض يقبل الالسؤال الثامن: 
ً
 هذا ضد أو  مع أنت هل  .الخاصة شؤونهم في تدخال

 ؟ التصرف

عل ، ا نصوًحا باملعروف وناهًيا عن املنكر أن رأه في قوٍل أو فضد هذا التصرف، حيث على كل مسلم أن يكون ملسًم 

دم له النصح أن يتقبله إن كان ألجل مصلحته الدينية أو الدنيوي
ُ
ة وال وسكوته عن املنكر يجعله آثًما، وعلى من ق

 يعتبر هذا النصح نوًعا من التدخل في الشؤون الخاصة.

 

  :يلي فيما الخاطئة العبارة مأما ( ×)  وعالمة ، الصحيحة عبارةال أمام (  √ة ) عالم : ضع  التاسعالسؤال 

هَ  (  √أ  )       . الحمير بأصوات حاجة غير في أصواتهم الرافعين هللا شب 

  .األنبياء من نبيّ  هو لقمان(   ب)   

 .أوقاتها في صلواته أداء على يحافظ املسلم(   √)    ج 

  . تكلم إذا صوته يعلو وال ُيسرع وال ُيبطئ فال مشيته في يعتدل املسلم(   √)    د 

 .لآلخرين والخير النصيحة يقدم اإليجابي املسلم(   √)    هـ 

 

 استنتج فائدتين لآليات الكريمة. السؤال العاشر: 

 على األب أن ُيحسن تربية أوالده، ويبذل لهم النصيحة. -1

 املسلم يلتزم بفضائل األعمال، ويتحلى بأحسن األخالق, -2

 

 



 10 من 4 صفحة

 املد املتصل و املد املنفصل

 

 ؟ املد معنى السؤال األول: ما

 إطالة الصوت بأحد حروف.

 ؟ املد حروف هي : ماالثانيالسؤال 

 حروف املد هي ) الواو ، األلف ، الياء (

 السؤال الثالث: أكمل املخطط التالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :يلي فيما الخاطئة العبارة مأما ( ×)  وعالمة ، الصحيحة العبارة أمام (  √ة ) عالم : ضع  الرابعالسؤال 

1   (   ) حروفه بأحد الصوت تقصير هو املد . 

2   (   )فقط حركتان املتصل املد يمد . 

 . ومنفصل متصل إلى الهمزة حسب الفرعي املد يقسم(   √)    3

 . متصل واجب مد على تحتوي  " أولئك " كلمة(   √)    4

5   (    )وجوًبا لاملنفص واملد اجوازً  املتصل دامل يمد . 

 

 

 

 صفحة علوم القرآن
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 دـــالم

 األصلي الفرعي

 بسبب الهمزة السكون  بسبب

 املتصل

 فصلاملن



 10 من 5 صفحة

 ) للدراسة و الحفظ ( حديث جبريل عليه السالم
 

 السؤال األول : أكمل الحديث الشريف التالي:

وٌس عند رسول هللا  رض ي هللا عنه ُعمر عن  
ُ
لينا ذات يوم إذ طلع ع صلى هللا عليه و آله وصحبه وسلمقال: بينما نحن ُجل

ملسو هيلع هللا ىلص الثياب، شديد سواد الشعر، ال ُيرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي  رجل شديد بياض

ن أاإلسالم  :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسوُل هللا مفأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن اإلسال 

قيم الصال 
ُ
ؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استشهد أن ال إله إال هللا، وأن محمًدا رسول هللا، وت

ُ
تطعَت ة، وت

، قال
ً

تبه و كقال فأخبرني عن اإليمان. قال أن تؤمن باهلل ومالئكته و  .صدقَت، فعجبنا له: يسأله وُيصدقه :إليه سبيال

راه، هللا و كأنك ت رسله واليوم اآلخر، و تؤمن بالقدر خيره و شره. قال: صدقت. قال فأخبرني عن اإلحسان. قال: أن تعبد

 .يراكفإن لم تكن تراه فإنه 

 :ل البطاقة التعريفية لراوي الحديثأكمالسؤال الثاني: 

نيته ألقابه اسم الراوي 
ُ
 وفاته أعماله إسالمه ك

عمر بن 

الخطاب 

العدوي 

 القرش ي

 أمير املؤمنين
 أبي حفص

 الفاروق

أسلم في 

السنة 

السادسة من 

 البعثة

ي كانت له مواقف بطولية ف

نشر الدعوة، و له أعمال كثيرة 

 في خدمة اإلسالم و املسلمين.

 هـ 23

 

 صلى هللا عليه و آله وصحبه وسلم.ملجلس الرسول عليه السالم  جبريل عليها جاء التي الهيئة صفالسؤال الثالث: 

 .رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال ُيرى عليه أثر السفر

 ؟عليه السالموجبريل  صلى هللا عليه و آله وصحبه وسلم النبي نبي دار الذي الحوار أهمية ما الرابع: السؤال

م من كان حوار مهم دار أمام الصحابة حتى يقفوا على الكثير من األمور التي تهمهم في دينهم و التي تهم من بعده

 املسلمين في كل زمان ومكان.

 

 "؟ويصدقه يسألهُ  له فعجبنا " عمر  قول  ُيوحي ِبم   :الخامس السؤال

 .ملسو هيلع هللا ىلصيدل على تعجبه من موقف هذا الرجل الذي يسأل ومن ثم يؤكد صحة إجابة الرسول 
 

 ؟ الشريف الحديث في جاء كما اإلسالم حقيقة ما :السادس السؤال

رار عبده و رسوله، ثم تصديق هذا اإلقملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم هو إقراٌر باللسان بأن هللا واحٌد ال شريك له، و بأن محمًدا 

 عمال التي فرضها هللا تعالى من الصالة، والزكاة، والصوم، والحج، وهي خير ما ُيقّوم سلوك املسلم.باأل 

 

الحديث 

 الشريف

 صفحة
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 10 من 6 صفحة

 ؟ الشريف الحديث في جاء كما اإليمان حقيقة ماالسؤال السابع: 

اليوم ب  ماناإليمان هو التصديق بمجموع العقائد املتعلقة باإليمان باهلل ومالئكته و كتبه ورسوله عليهم السالم واإلي

 اآلخر، و بالقدر خيره و شره.

 ؟ الشريف الحديث في جاء كما اإلحسان حقيقة ماالسؤال الثامن: 

لع و رانا، ياإلحسان هو إتقان األعمال و كمالها، و خشية هللا تعالى فيها، كأننا نبصره ونراه، فإن لم نكن نراه فإنه 
ّ
يط

 على حقيقة أمورنا، وخفايا أنفسنا.
 

  :يلي فيما الخاطئة العبارة مأما ( ×)  وعالمة ، الصحيحة العبارة أمام (  √ة ) عالم : ضع  التاسعالسؤال 

 .والباطل الحق بين فّرق  ألنه بالفاروق الخطاب بن عمر سمي(   √)    1

2   (  )ميكائيل هو صلى هللا عليه و آله وصحبه وسلمالنبي  على نزل  الذي امللك. 

3   (  )باإليمان املتعلقة العقائد مجموعة هو اإلحسان. 

 .الخلقة جميل رجل هيئة في صلى هللا عليه و آله وصحبه وسلم النبي على عليه السالم جبريل نزل (   √)    4

5   (  )باملالئكة اإليمان اإلسالم أركان من. 

 

 ؟ الشريف الحديث إليها يرشد فوائد ثالثة استنتجالسؤال العاشر: 

 إلى قسم من أقسام الوحي، و هو أنه يتمثل على هيئة رجل.اإلشارة  -1

 اإلسالم إقار باللسان و عمل بالجوارح، و اإليمان تصديق بالقلب. -2

 اإلحسان إتقان العمل خشية من هللا تعالى و حًبا فيه. -3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 من 7 صفحة

 اإلسالم واإليمان و اإلحسان

 

ا األعراُب  قالت  {اآلية نزول سبب السؤال األول: ما
ّ
 ؟  }أسلمنا قولوا ولكن   تؤمنوا لم   قل   آمن

 

د دخلت قبيلة بني أسد في اإلسالم في السنة التاسعة للهجرة، وفي ذلك العام أصاب القبيلة قحط شديد، فقدم عد

ذه ه، فنزلت باملدينة، وطلبوا منه أن يعطيهم من مال الصدقة، و أخذوا يمنون عليه بإيمانهم ملسو هيلع هللا ىلص كبير منهم النبي 

 يصلوا إلى مرتبة اإليمان. ا إلى مرتبة اإلسالم ، و لكنهم لمة لتوضح لهم بأنهم وصلو اآلي
 

 ؟ تثبته الذي وما ؟ األعراب عن السابقة اآلية تنفيه الذي السؤال الثاني: ما

 اآلية الكريمة تنفي عن بني أسد صفة اإليمان، لكنها أثبت لهم صفة اإلسالم.

 ؟ أركانهما هي وما ؟ واإليمان المباإلس املقصود السؤال الثالث: ما

يق هذا عبده و رسوله، ثم تصدملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم هو إقراٌر باللسان بأن هللا واحٌد ال شريك له، و بأن محمًدا  : اإلسالم 

 سلم.اإلقرار باألعمال التي فرضها هللا تعالى من الصالة، والزكاة، والصوم، والحج، وهي خير ما ُيقّوم سلوك امل

لسالم ااإليمان هو التصديق بمجموع العقائد املتعلقة باإليمان باهلل ومالئكته و كتبه ورسوله عليهم  :  : اإليمان

 واإليمان  باليوم اآلخر، و بالقدر خيره و شره.

 الشهادتين، إقامة الصالة، صوم رمضان ، إيتاء الزكاة ، حج البيت الحرام أركان اإلسالم

 أركان اإليمان
يمان مان املالئكة، اإليمان بالكتب السماوية، اإليمان بالرسل، اإل اإليمان باهلل، اإلي

 باليوم اآلخر ، اإليمان بالقدر خيره وشره.
 

  ُيصبح   حتى املسلم غير من املطلوب ماالسؤال الرابع: 
ً
 ؟ مسلما

 أن ينطق بالشهادتين و ثم يطلب منه بعدها أن يقوم بتأدية العبادات العملية.
ً
 يكفي بداية

  لغة باإلحسان املقصود ماالخامس:  السؤال
ً
 ؟ وشرعا

 الُحسن و اإلجادة في العمل حتى يصل لدرجة اإلتقان. : لغة اإلحسان

 تحسين و إجادة كل ما يصدر عن املؤمن في ظاهره وباطنه من قول أو فعل أو نية.:  اشرعً  اإلحسان
 

  .تعالى هللا عند املحسنين منزلة بّينالسؤال السادس: 

 يفوزون بمحبة هللا ورحمته في الدنيا و اآلخرة.املحسنون 

 الخاطئة، ملا يأتي: العبارة أمام  ( × )أمام العبارة الصحيحة وعالمة( √ عالمة ) ضع  السؤال السابع: 

  . اإلحسان هي فيهما منزلة أعلى ، واإلحسان واإليمان اإلسالم(   √)    أ   

  . مانه  بإي املؤمنين على َيُمن   املؤمُن (  )    ب

  . مسلم مؤمن   كل  (   √)      ج

  . ستة اإليمان وأركان ، خمسة اإلسالمُ  أركان(   √)     د

 .أسد بني هي ه 2 السنة في  -صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم – هللا رسول  إلى قدمت   التي القبيلة(   √)     هـ

 صفحة العقيدة
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 10 من 8 صفحة

 الُسنن الراتبة
 

 

 ؟ راتبةال السنن معنى ماالسؤال األول: 

 هي الصلوات التي تؤدى قبل الصلوات املفروضة و بعدها.

 ؟ الراتبة السنن مشروعية حكمة ماالسؤال الثاني : 

 للنقص الذ
ً
ي في يقع هي صلوات جليلة ملا لها من أجر و ثواب كبير عند هللا تعالى و كذلك تعتبر جبًرا و تتمة

 صالة الفريضة.

  :التالي راتبةال السنن جدول  أكملالسؤال الثالث: 

 الصالة
 عدد ركعاتها

 بعد الفرض قبل الفرض

 - ركعتان صالة الصبح

 ركعتان أربع ركعات صالة الظهر

 ركعتان - صالة املغرب

 ركعتان - صالة العشاء

 

 ؟ تؤدى ومتى ؟ أكثره وما ؟ الوتر سنة ركعات عدد أقل ماالسؤال الرابع: 

 صالة الِوتر

 اوقت أدائه أكثرها أقلها

 من بعد صالة العشاء حتى الفجر ركعة 11 ركعة
 

 

 مام العبارة الخاطئة فيما يلي :أ× ( العبارة الصحيحة ، وعالمة ) م اما(  √ : ضع عالمة ) الخامسالسؤال 

1   (   )املسجد في نةالُس  صالة أداء يفضل                              . 

 .الفريضة إال صالة فال الصالة أقيمت إذا(   √)    2

 .الجنة في ابيتً  له بني الفريضة غير اتطوعً  ركعة 12 يوم كل صلى من(   √)    3

4   (  )ركعتان. العصر سنة ركعات عدد 

 . الصالة القيامة يوم الناس عليه يحاسب ما أول (   √)    5

 صفحة العبادات
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 10 من 9 صفحة

 رسائل النبي     إلى الزعماء والحكام
 

 وجيه النبي       الرسائل للحكام والزعماء بعد صلح الحديبية.السؤال األول: استنتج الحكمة من ت

 ألن الفرصة أصبحت مهيأة لتبليغ الدعوة و نشر اإلسالم.

 السؤال الثاني: أكمل جدول رسائل النبي       إلى الحكام وزعماء القبائل داخل الجزيرة العربية.

 يرة العربيةرسائل النبي       إلى الحكام وزعماء القبائل داخل الجز 

 الحاكم فعل رد الصحابي املرسل له وليته القبيلة وزعيم الحاكم

 العالء الحضرمي البحرين املنذر بن ساوى 
أسلم و عرض اإلسالم على قومه فأسلم 

 بعضهم وبعضهم ظل على ديانته

 رأسلم هو مع إخوته من ملوك حميَ  املهاجر بن أمية املخزومي اليمن الحارث الحميري 

 اشترط اإلسالم مقابل تولية الحكم سليط بم عمر العامري  اليمامة بن علي الحنفيهوذة 

 استجابا للرسالة و أسلما عمرو بن العاص السهمي عمان جيفر و عباد

 

 السؤال الثالث: أكمل جدول رسائل النبي       إلى الحكام وزعماء القبائل خارج الجزيرة العربية.

 حكام وزعماء القبائل خارج الجزيرة العربيةرسائل النبي       إلى ال

 الحاكم فعل رد الصحابي املرسل له وليته القبيلة وزعيم الحاكم

 دحية بن خلف الكلبي ملك الروم هرقل
قبل بالرسالة و أحسن ضيافة املرسل 

 ولكنه لم يسلم

 كسرى 
ملك الفرس   في 

 املدائن
 لرسالةاستشاط غضًبا و مزق ا عبدهللا بن حذافة السهمي

 أكرم من جاء بالرسالة و لكنه لم يسلم حاطب بن أبي بلتعة اإلسكندرية املقوقس

مري  الحبشة النجاش ي  عمرو بن أمية الض 
أخذ الرسالة ووضعها على عينيه وجلس 

 على األرض و نطق الشهادتين.
 

 بين موقفي كسرى و النجاش ي من رسائل النبي       إليهما
 
 .السؤال الرابع: قارن

 استشاط غضًبا و مزق الرسالة.موقف كسرى: 

 و نطق الشهادتين. تواضًعا  أخذ الرسالة ووضعها على عينيه وجلس على األرضموقف النجاش ي: 

 

السير 

 والشخصيات

 صفحة
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 10 من 10 صفحة

 : بين واجب املسلمين في هذه األيام نحو الدعوة إلى هللا.الخامسالسؤال 

افظة على الدين اإلسالمي و إظهاره في إقتداًء بفعل الرسول من نشر الدعوة ، فعلى كل مسلم أن يقوم باملح

 الصورة الصحيحة حتى يتقبل الناس منه عند دعوتهم للدخول في اإلسالم.

 : ما املقصود بهذه املفاهيم التي وردت في رسائل النبي       ؟السادسالسؤال 

 املعنى املفهوم املعنى املفهوم

 عليك إثم األريسيين
عليك إثم رعيتك بصدك 

 سالم.إياهم عن اإل 
 لقب ملك الفرس كسرى 

 لقب ملك الحبشة النجاش ي لقب ملك الروم قيصر

 

 أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :× ( العبارة الصحيحة ، وعالمة )  ماما(  √: ضع عالمة )  السابعالسؤال 

 . ملكه هللا فمزق  كسرى  على         النبي لدعوة هللا استجاب(   √)      أ 

  . الحكام إلى الحديبية صلح بعد الرسائل بإرسال          النبي قام (   √)    ب

 .وقبلها        النبي إلى هدية وأرسل أسلم ملقوقسا (  )    ج

 . العاص بن عمرو  هو ساوى  بن للمنذر          النبي بعثه الذي الصحابي (  )   د 

  .رسائله في والزعماء لحكاما على اإلسالم يعرض           النبي كان(   √)     هـ

 . الروم ملك هرقل هو اكاذبً  وكان أسلم أنه ادعى الذي امللك(   √)    و 



1 
 

 ( ممالك الجنوب وممالك الشمال2بالد العرب قبل اإلسالم )

 أوال: دول الجنوب

 : سم أهم ممالك القديمة في جنوب شبه الجزيرة العربية.1س

 عاصمتها المملكة

 مأرب سبأ

 القرناء معين

 صرواح حمير

: ما العوامل التى ساعدت على ازدهار حضارة الجنوب)اليمن( في مجال 2س

 العمران؟-التجارة-الزراعة

 العمران التجارة الزراعة

 حسن استغالل المياه

 بناء سد مأرب -1
شق القنوات لري  -2

 األراضي.
 :أهم المحاصيل

-اللبان-المر-

 األشجار المثمرة .

كان اليمنيون وسطاء 

تجاريين ما بين بلدان 

البحر المتوسط والمحيط 

 الهندي .

 :أهم السلع

-الصينيالحرير  -التوابل

-العطور -الذهب -العاج

 ا لجلود-العقيق -البخور

بسبب  مدن الجنوب ازدهر

 ازدهار التجارة .

 

 :أهم المدن

 مأرب+شبوه+ظفار+صرواح

بناء القصور+معابد+مباني 

 متعددة الطبقات

 انتهت وسقطت دول الجنوب عندما غزاها األحباش النصارى حمير.
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 :ثانيا: دول الشمال

 دول الشمال بشبه الجزيرة العربية .: عدد أهم 3س

 عاصمتها المملكة الموقع الحالي

 البتراء األنباط سوريا

 تدمر تدمر األردن

 الجابية الغساسنة الشام

 الحيرة المناذرة شمال العراق

 

 : علل: سقوط مملكة تدمر.4س

وشمال البحر األحمر سقوطها يعود إلى تعاظم شأنها لموقعها الجغرافي المهم بين الشام 

وسيطرتها على التجارة البرية والبحرية مما ثار قلق الروم فقضوا عليها واسرو ملكتها 

 الزباء.

 : أين قامت دولة الغساسنة والمناذرة؟5س

 اسنة          الغس

 المناذرة           العراق

 : كيف كانت عالقة الدولتين بالفرس والروم .6س

لألمبراطوية البيزنطية التي خلفت األمبراطورية الرومانية حلفاء  الغساسنة

 وكانت عبارة عن حاجز ما بين األمبراطوية البيزنطية واالفرس.

 حليفة لألمبراطوية الفارسية. المناذرة

 : في أي سنه انتهى عهد دول الشمال ؟7س

 م بمعركة ذي قار.611في سنة 
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 الدعوة إلى اإلسالم

 )ص( ونشأته:أوال: مولد النبي 

 : أين ولد الرسول )ص(؟1س

 م.571ولد الرسول)ص( في مكة في 

 : لماذا العام الذي وله فيه الرسول )ص( سميه بعام الفيل؟2س

في العام الذي ولده فيه الرسول)ص( غزا أبرهه الحبشي مكة مع قطيع من الفيلة هدفه 

 هدم الكعبة.

 : إلى أي قبيلة ينتسب الرسول )ص(؟3س

 من بني هاشم أحد فروع قبيلة قريش.ينسب )ص( 

 : كيف كانت نشأته؟4س

نشأه )ص( يتيم األم واألب تربى في كنف جدة عبد المطلب بعد ما توفى كفله عمه أبو 

 طالب .

 : بماذا تميز الرسول)ص( منذ صغره؟ وماذا لقب؟5س

 تميز بصد واألمانه ولقب بصادق األمين.

 الرسول )ص( قبل نزول الوحي.: عدد أهم األعمال التي قام بها 6س

 رعى الغنم وهو صغير. -1

 عمل في التجارة ورافق عمه أبو طالب إلى الشام. -2

 كره عبادة األصنام ولم يسجد لصنم قط. -3

 شارك أعمامه في حلف الفضول. -4

 شارك في ترميم الكعبة. -5

 عمل في التجارة مع السيدة خديجة بنت خويلد. -6
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 : من تزوج الرسول)ص(؟ وكم كان عمره؟7س

 تزوج من السيدة خديجة بنت خويلد في عمر الخامسة والعشرون.

 : كيف نزل الوحي على الرسول)ص(؟ وكم كان عمره؟8س

 نزل الوحي على الرسول)ص( في غار حراء حيث كان دائما ينفرد فيه ويتأمل الكون.

 سنه عندما نزل عليه الوحي. 40كان عمره )ص( 

 ثانيا: الدعوة:

 الدعوة علنا   الدعوة سرا  

: أقاربه على ترك األصنام دعا سرا  

واإليمان باهلل الواحد، رسوله، يوم 

 الحساب.

اإليمان باهلل الواحد، عشيرته  دعا علنا :

بذالك انتقلت الدعوه  ، يوم الحسابرسوله

 من سر إلى العلن

 أول من آمن به من النساء:

 زوجته خديجة بنت خويلد

 الرجال :  أول من آمن به من

  أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب

 

 سنوات 3دامت الدعوة سريه 

 :عارض الرسول)ص(

 عمه أبو لهب مع قبيلة قريش

 

ولكن لم يكترث الرسول)ص( لمعارضتهم 

 ودعا لإلسالم وآمن به عدد من الناس

 : وضح موقف قريش من الدعوة.8س

عارضت قريش الدعوة بشدة والسبب خوفها من أن تفقد مركزها الديني والتجاري 

فتخذت سياسة التهديد بالقتل والترهيب وحاولت إغراء الرسول)ص(بتنصيبه ملكا على 

 قريش. 
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 الهجرة

 الهجرة األولى)الحبشة(:

 : بماذا أمر الرسول )ص( المسلمين إثر تشدد قريش في إيذائهم؟1س

 بالهجرة إلى الحبشة .أمرهم 
 : لماذا اختار الرسول )ص( الهجرة إلى الحبشة؟2س

 اختار الرسول )ص( الحبشة ألنه معروف أن ملكها عادل ومتسامح.
 : كيف استقبل ملك الحبشة المسلمين ؟3س

 أكرمهم وحماهم

 مقاطعة قريش بني هاشم: -1

 : لماذا قاطع قريش بني هاشم؟4س

 رسول)ص( بالعدول عن الدعوة لذلك لجأت للمقاطعة.ألنه قريش قد أخفقت بإقناع ال

 :هل نجحت قريش بمقاطعتها لبني هاشم؟5س

 ال، *بني هاشم صمدوا أمام المقاطعة.

 *تراجع فريق من قريش عن المقاطعة.

 بيعتا العقبة: -3

 الكبري -بيعة العقبة الثانية بيعة العقبة األولى 

 سرا سرا الدعوة

 هجرية13 هجرية12-11 السنة

 العقبة العقبة المكان

األطراف 

 المشاركة

هجرية(قبيلة 11)

األوس+الخزرج من مدينة 

 يثرب

رجال من 12هجرية( 12)

 + النبي)ص(مدينة يثرب

 األوس+الخزرج

 رجال+امرأتان 73

+ 

 النبي)ص(
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 : ما نتائج البيعتا العقبة بالنسبة لمستقبل الدعوة اإلسالمية؟6س

 اإلسالم أول انتشار له خارج مكة.*عرف 

 *اكتسب الرسول)ص( أنصار ومكان يلجأ له المسلمون بعيد عن إيذاء قريش.

 الهجرة : -2
 : ما الظروف التي دفعت الرسول)ص( إلى الهجرة؟ ولماذا اختار يثرب؟7س

 *مكيدة قريش وتآمرهم لقتل النبي )ص(.
 بالحماية.*دعوة أهل يثرب للرسول)ص( والمسلمين ووعدهم له 

 

 : كيف استقبل المسلمين الرسول)ص( في يثرب؟8س

لقد استقبل أهل يثرب النبي)ص( بالفرح واألناشيد وعرفت يثرب من ذلك الحين 
 بإسم المدينة المنورة.

 

 المدينة المنورة –دولةاإلسالم األولى

 الهجرة توحد المجتمع: -1

 : أين قامت دولة اإلسالم األولى؟1س

 اإلسالم في المدينة المنورة .قامت دولة 

 : عرف المصطلحات التالية :2س

جماعة من الناس تجمعهم عناصر مشتركة كوحدة اللغة  األمة

 والعقيدة واألرض والتاريخ والمصير.

أهل يثرب من األوس والخزرج الذين بايعوا الرسول )ص(  األنصار

 أعدائه.في العقبة مرتين ودعوه إلى يثرب حيث نصروه على 

أهل مكة من أصحاب الرسول )ص( الذين آمنوا بدعوته  المهاجرين

 وهاجروا إلى يثرب.

 : ما األسس التي قامت عليها وحدة المجتمع اإلسالمي في المدينة؟3س

 *اندماج المهاجرين مع األنصار والمساواة بينهم في اإلسالم وتطبيق فرائض اإلسالم.

 ين بالدفاع عن المدينة ورد خطر المشركين عنها.*يلتزم الجميع األنصار والمهاجر
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 المسجد ودوره: -2

 : ما اسم أول مسجد شيد في اإلسالم؟ وأين؟4س

 مسجد قباء ، في المدينة المنورة.

 : ما دور المسجد في دولة اإلسالم األولى؟4س

 *مكان يؤدي فيه المسلمين الصالة دون حذرأو خوف.

 الرسول)ص( مع المسلمين لتشاور في أمور الدولة.*مركز للسلطة : يجتمع فيه 

 *تعزيز الوحدة االجتماعية والسياسية.

 :المؤاخاة تجسيد لوحدة المجتمع-3

 : كيف نفذ الرسول)ص( مبدأ ))إنما المؤمنون أخوة((؟5س

 *أخا ما بين المهاجرين واألنصار بل أخا ما بين المسلمين جميعا وأصبحوا أمة واحدة.

 العبيد وأخاهم في دين هللا.*حرر اإلماء و

 الصحيفة والدستور: -4

 :عَرف الصحيفة واذكرفضلها في تنظيم المجتمع اإلسالمي.6س

الصحيفة : هي دستورا ينظم حياة المسلمين وعالقاتهم ويبين لهم واجباتهم اتجاه 

 المجتمع والدولة.

 التحول في مفهوم الوالء من القبيلة إلى األمة. •

 المدينة حرية الدين والمعتقد.ضمنت ليهود  •

 تركت أمام اليهود المجال مفتوح للدخول في اإلسالم. •

 ترسيخ مبدأ التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع اإلسالمي.  •

 

 

 



8 
 

 اختبر نفسك

 ( أمام العبارة الخاطئة:( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)✓ضع عالمة) •

 ( نزل الوحي على النبي)ص( وهو في األربعين من عمره.  ✓)   -1

2-   (   في عام )م.570( ولد النبي)ص 

3-   (  .عاصمة مملكة حمير هي البتراء ) 

4-   (  .من أهم ممالك الشمال في شبه الجزيرة العربية هي سبأ ) 

 ( قامت دولة المناذرة في العراق.  ✓)   -5

 ( قامت دول الغساسنة في الشام.   ✓) -6

( اشتهر اليمنيون كوسطاء في التجارة ما بين البحر األحمر والمحيط   ✓)   -7

 الهندي.

8-   (  .أنواع السلطات في مملكة البحرين سلطتين تشريعية وتنفيذية ) 

 أجب عن األسئلة التالية : •

 ما أسباب سقوط مملكة تدمر؟ -1

موقعها الجغرافي المهم بين الشام وشمال  سقوطها يعود إلى تعاظم شأنها بسبب

البحر األحمر وسيطرتها على التجارة البرية والبحرية مما ثار قلق الروم 

 فقضوا عليها واسرو ملكتها الزباء.

 أين قامت دولة اإلسالم األولى؟ -2

 قامت دولة اإلسالم في المدينة المنورة .

 اذكر أنواع السلطات في مملكة البحرين. -3

 تشريعية.سلطة  -

 سلطة تنفيذية. -

 سلطة قضائية. -
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 لماذا قاطعت قريش بني هاشم؟ -4

ألنه قريش قد أخفقت بإقناع الرسول)ص( بالعدول عن الدعوة لذلك لجأت 
 للمقاطعة.

 عدد أهم أعمال الرسول)ص( قبل نزول الوحي. -5

 شارك أعمامه في حلف الفضول. -

 شارك في ترميم الكعبة. -

 .جة بنت خويلدعمل في التجارة مع السيدة خدي -

 في أي سنه انتهى عهد دول الشمال ؟ -6

 م بمعركة ذي قار.611في سنة 

 ما اسم أول مسجد شيد في اإلسالم؟ وأين؟ -7

 مسجد قباء ، في المدينة المنورة.

 المصطلح في العمود )أ( بما يناسبه في العمود )ب(:ضع رقم  •

 )ب(                                                             (أ)

أهل يثرب من األوس والخزرج الذين بايعوا الرسول  2 الصحيفة 1

)ص( في العقبة مرتين ودعوه إلى يثرب حيث نصروه 

 على أعدائه.

هو العام الذي غزا فيه أبرهه الحبشي مكة مع قطيع من  4 األنصار 2

 هدفه هدم الكعبة.الفيلة 

 

هي دستورا ينظم حياة المسلمين وعالقاتهم ويبين لهم  1 األمة 3

 واجباتهم اتجاه المجتمع والدولة.

أهل مكة من أصحاب الرسول )ص( الذين آمنوا بدعوته  5 عام الفيل 4
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 وهاجروا إلى يثرب.

جماعة من الناس تجمعهم عناصر مشتركة كوحدة اللغة  3 المهاجرين 5

 والعقيدة واألرض والتاريخ والمصير.

اذكر العوامل التي ساعدت على ازدهار حضارة ممالك الجنوب في مجال  •

 العمران -التجارة –)الزراعة 

 الزراعة  التجارة  العمران

ازدهر مدن الجنوب بسبب 

 ازدهار التجارة .

 

 :أهم المدن

 مأرب+شبوه+ظفار+صرواح

القصور+معابد+مباني بناء 

 متعددة الطبقات

كان اليمنيون وسطاء 

تجاريين ما بين بلدان 

البحر المتوسط والمحيط 

 الهندي .

 :أهم السلع

-الحرير الصيني -التوابل

-العطور -الذهب -العاج

ا لجلود-العقيق -البخور  

 حسن استغالل المياه

 بناء سد مأرب -1
شق القنوات لري  -2

 األراضي.
 :المحاصيلأهم 

األشجار -اللبان-المر-

 المثمرة

 صنف العبارات في الخانات المناسبة بالجدول: •

بناء المدارس  –مناقشة الميزانية  –مراقبة دستور القوانين  –تنظيم حركة المرور 

دفع كلفة عالج  –تأمين لقاحات األطفال  –مجلس النواب  –سن القوانين  –

 مراقبة الغش في األسواق. –المرضى 
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 القضائية  التشريعية  التنفيذية 

تنظيم حركة  -

 المرور

 بناء المدارس -

تأمين لقاحات  -

 األطفال

دفع كلفة عالج  -

 المرضى

مراقبة دستور  -

 القوانين.

 مناقشة الميزانية -

 سن القوانين  -

 مجلس النواب -

مراقبة الغش في  -

 األسواق

 أكمل الجدول التالي :  •

 بيعة العقبة الكبرى بيعة العقبة األولى

  السنة:

 من الدعوة 11-12

 السنة:

 من الدعوة 13

 األطراف المشاركة:

)األوس و رجال من مدينة يثرب12

 + النبي)ص(الخزرج(

 

 األطراف المشاركة:

 األوس+الخزرج

 رجال+امرأتان+النبي)ص( 73
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