
 7 من 1 صفحة

 مذكرة مراجعة المتحان نهاية الفصل الدراس ي األول  

 الصف: السابع

 السنة الدراسية

2018-2019 

 املادة: التربية اإلسالمية

 املعلمة: أنوار البصري 

 

 الدروس املتضمنة لالمتحان النهائي:

 ) للدراسة و الحفظ ((  34 – 30علوم القرآن : سورة الروم )  -

 ) للدراسة و الحفظ ( رآن الكريم وتعليمهتعلم الق الحديث الشريف: -

 العقيدة: هللا املستحق للعبادة / اإليمان باهلل فطرة إنسانية -

سل -
ُ
 العبادات : الغ

 األخالق و التهذيب : اإلسالم و سالمة البيئة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 من 2 صفحة

 والحفظللدراسة (  34 – 30) الرومسورة 
 

 : الرومرة اآليات الكريمة التالية من سو السؤال األول : أكمل 

يِن َحِنيًفا قال تعالى : " ......................................................... َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
................................................................................................

................................................................................................
َناُهْم فَ َتَمت َُّعوا َفَسْوَف 33) ................................................................. ( لَِيْكُفُروا ِبَا َآتَ ي ْ

 صدق اهلل العظيم        "  )34تَ ْعَلُموَن )

 لتالية ؟( : ما معنى الكلمات ا1السؤال )

 املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 
 
  منيبين إليه  حنيفا

  شيعا  فطرة هللا

  ضر  الدين القيم
 

 ( : بم يأمر هللا تعالى الرسول )ص( واملؤمنين في اآليات السابقة ؟ ومم يحذرهم؟2السؤال )

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

 ( ملاذا يفرح املشركون بعقائدهم الباطلة وأديانهم الزائفة. 3السؤال ) 

...................................................................................................................
 ( : متى يلجأ الناس الى هللا تعالى عادة ؟ ومتى يعرض عنه املشركون منهم ؟ 4السؤال )

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

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

 ( : ما املصير الذي ينتظره املشركون في اآلخرة5السؤال )

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

 ( : استنتج فائدتين لآليات الكريمة. 6السؤال )

1- ........................................................................................................................................... 
2- ........................................................................................................................................... 

 صفحة القرآن الكريم

60 



 7 من 3 صفحة

 ) للدراسة و الحفظ ( تعلم القرآن الكريم وتعليمه
 

 السؤال األول : أكمل الحديث الشريف التالي:

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

 :ل البطاقة التعريفية لراوي الحديثأكمالسؤال الثاني: 

 وفاته أعماله لقبه زوجاته والدته اسم الراوي 

      

 

 ؟ الخيرية هذه سبب وما ؟ وخيرهم املسلمين أفضل َمن  السؤال الثالث: 

 ....................................................... : املسلمين أفضل

 .................................................................................................. " : الخيرية وسبب

 

 ؟ ذلك على الدالة اآلية وما ؟ الكريم القرآن بحفظ تعالى هللا تكفل ملاذا الرابع: السؤال

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

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

 .بأحكامه ويعمل ، الكريم القرآن يقرأ رجل ( )1

 .فعله على ويثنوا الناس يمدحه أن لأج من الكريم القرآن يقرأ شاب(  )2

 .برأيه الكريم القرآن يفّسر رجل   ( )3

 شيًئا. منه تحفظ وال ، الكريم القرآن قراءة تعرف ال امرأة(  )4

 الخطاب. بن عمر يد على عفان بن عثمان ( أسلم )5

 والتغيير. والتحريف التبديل من الكريم القرآن بحفظ تعالى هللا تعهد(  )6
 

  .الشريف الحديث امإليه يرشد فائدتين السابع : استنتجالسؤال 

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

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

 

الحديث 

 الشريف

 صفحة
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 هللا املستحق للعبادة

 

 ؟ العبادة معنى ما :( 1)   السؤال

 ....................................................................................................... : هي العبادة

 

  .عليها بأمثلة اآلتي الجدول  امأل  .الحياة ونواحي جوانب جميع العبادة تشمل :( 2)  السؤال

 والفضائل األخالق العباد بحقوق  والوفاء املعاملة حسن الفرائض على زاد ما الفرائض

    

 

 ؟ العبادة مشروعية من الحكمة ما :( 3)  السؤال

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

 

  .للخلق وجل عز هللا خلق من والغاية الحكمة علل :( 4)  لالسؤا

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

 

 ؟ غيره دون  للعبادة املستحق هو تعالى هللا كان ملاذا(:  5)  السؤال

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

 

 ؟ هللا على العباد حق   وما ؟ العباد على هللا حق   ما :( 6)  السؤال

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

 

  :يلي فيما الخاطئة العبارة مأما ( ×)  ةوعالم ، الصحيحة العبارة أمام(  √)  عالمة ضع   :( 7)  السؤال

 .أشرك فقد هللا لغير العبادات أنواع من شيئا صرف من(  )1

 .غيرها دون  من اإلنسان على هللا افترضها التي الفرائض مجموعة العبادة(  )2

 .والنوم والشرب لألكل والجّن  اإلنس هللا لقخ( )3

  . وحده هللا بعبادة أقوامهم ليأمروا السالم عليهم الرسل تعالى هللا أرسل(  )4

 .له عبادة أكثر وكان عليه هللا نعمة استشعر لربه املؤمن معرفة ازدادت كلما(  )5

 صفحة العقيدة
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 اإليمان باهلل فطرة إنسانية

 

 .( : عرف الفطرة لغة وا1السؤال )
 
 صطالحا

 : الفطرة لغة ............................................................................................ 

  :
ً
 ........................................................................................الفطرة اصطالحا

 لق امر فطري في اإلنسان ؟( : كيف يكون الشعور بالخا2السؤال )

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

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

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

 ( : اذكر ثالثة من الشواهد الفطرية على وجود الخالق. 3السؤال ) 

1-  

2-  

3-  
 

 ن الفطرة .( : استنتج من الحديث الشريف التالي املؤثر الذي يحرف اإلنسان ع4السؤال )

 ............................................................................................قال رسول هللا )ص( : 

 ..........................................................................................االستنتاج أن املؤثر هو : 

 ر آية من القرآن تدل على أن اإليمان باهلل فطرة إنسانية .( : اذك5السؤال )

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

 ( : كيف صور القرآن الكريم وضع اإلنسان عندما يقع في املصائب ؟6السؤال )

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

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

 

 

 صفحة العقيدة
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سل
ُ
 الغ

 

 ( : ما معنى الغسل ؟1السؤال )

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

 ( : ماهي موجبات الغسل وفرائضه وسننه ؟2السؤال )

 سنن الغسل فرائض الغسل موجبات الغسل

   

   

   
 

 :( : ما معنى املصطلحات التالية 3السؤال ) 

 املعنى الكلمة

  ماالحتال 

  الحيض

  النفاس

  التسمية

  الدلك

  املواالة

  التيامن
 

 ( : اشرح بإيجاز كيفية الغسل الواجب واملسنون .4السؤال )

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

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

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

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

 طئة فيما يلي :مام العبارة الخاأ× ( ( اما العبارة الصحيحة ، وعالمة )  √ ( : ضع عالمة )5السؤال )

 من فرائض الغسل الدلك والتسمية والتيامن .                              (  )1

 يكون الحيض عند املرأة كل شهر والنفاس عقب الوالدة .               (  )2

 يحرم على الجنب والحائض والنفساء الصالة ومس املصحف .         (  )3

 صفحة العبادات
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 اإلسالم وسالمة البيئة
 

 ( : ما معنى البيئة ؟1سؤال )ال

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

 ( : اذكر في نقاط كيف اهتم االسالم بسالمة البيئة ؟2السؤال )

  دعا االسالم الى تخلية البيوت من القمامة والفضالت

  تبر ازالة األذى عن الطريق شعبة من شعب االيماناع

  حث على رعاية املرافق العامة

  جعل تشجير األرض وزراعتها صدقة يؤجر عليها

  وضع قواعد الحجر الصحي عند حدوث األمراض املعدية

  نهى عن اإلسراف في الطعام والشراب والكهرباء واملاء
 

 مام التصرف الخاطئ.أ(  ×، وعالمة ) تصرف الصحيحال مماأ(  √( : ضع عالمة ) 3السؤال )

 شارك طالب زمالءه في تنظيف مرافق املدرسة .                              (  )1

 قام خالد بتكسير مصابيح اإلنارة في الشارع .               (  )2

 .سافر رجل إلى بلد فيها مرض معد ووباء  (  )3

 نلل عند الخرو  منه .                                   أطفأ وليد مصابيح امل(  )4

 عند غسله ألسنانه .                         (  )5
 
 ترك سمير صنبور املاء مفتوحا

 وضع محمد بقايا الطعام في صندوق القمامة .                                    (  )6

 ديقة املدرسة .                  شارك وائل أصدقاءه في غرس شجرة في ح(  )7

 

 صفحة األخالق و التهذيب
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