
 7 من 1 صفحة

 مذكرة مراجعة المتحان نهاية الفصل الدراس ي األول  

 الثامنالصف: 

 السنة الدراسية

2018-2019 

 املادة: التربية اإلسالمية

 املعلمة: أنوار البصري 

 

 الدروس املتضمنة لالمتحان النهائي:

 ) للدراسة و الحفظ ((  7 – 1علوم القرآن : سورة الفتح )  -

 العقيدة: الرزق و األجل -

 عبادات : قصر الصالة في السفرال -

 السير و الشخصيات: فتح مكة -

 األخالق و التهذيب : الحب في هللا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 من 2 صفحة

 والحفظللدراسة (  7 – 1) الفتحسورة 
 

 : الفتحاآليات الكريمة التالية من سورة السؤال األول : أكمل 

ِبيًنا قال تعالى : )) ................................................... .....( 1) ِإنَّا فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتًحا مُّ
................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................
َماَواِت  ............................................................................ َولِلَِّه ُجُنوُد السَّ

 صدق اهلل العظيم       ((( 7) َواأَلْرِض وََكاَن اللَُّه َعزِيزًا َحِكيًما

 ؟ االسم بهذا الفتح سورة تسمية سبب وما ؟ بالفتح املقصود ما السؤال الثاني: 

 .......................................................................... : به املقصود 

 ....................................................................... : التسمية وسبب 

رالسؤال الثالث: 
َّ

 ؟ هي ما  .أمور  بأربعة وأكرمه ، بالفتح نبّيه هللا بش

    

 ؟ الفتح بسورة املسلمين فرح سبب ما الرابع: السؤال

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

 ؟  7و  4اآليتين في  "واألرض السماوات جنود وهلل  "بين الفرق  ماالخامس:  السؤال

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

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

 

 صفحة القرآن الكريم

60 



 7 من 3 صفحة

 ؟ واملشركين املنافين تعذيب سبب السادس: ما  السؤال

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

  .الكريمة اآليات امإليه ترشد فائدتين استنتج  السؤال السابع:

1. ......................................................................... 

2. ......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 من 4 صفحة

 الرزق و األجل
 

 جل ؟ل األول : ما املقصود بالرزق واأل السؤا

  : الرزق......................................................................... 

  : األجل.......................................................................... 

 

 من القرآن على أن الر 
ً
 زق واألجل بيد هللا .السؤال الثاني : اذكر دليال

  : دليل الرزق.......................................................................... 

  : دليل األجل.......................................................................... 

 السؤال الثالث : ما موقف اإلسالم من السعي في طلب الرزق ؟

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

 دمون " ؟السؤال الرابع : ما معنى " فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستق

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

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

 حوادث هي السبب الحقيقي للموت؟السؤال الخامس : كيف ترد على الذين يزعمون أن املرض وال

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

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

 ر اإليمان بعقيدة الرزق واألجل في حياة املسلم .السؤال السادس : اذكر أربعة من آثا

1-  

2-  

3-  

4-  

 صفحة العقيدة
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 7 من 5 صفحة

 قصر الصالة في السفر

 

 : ما معنى قصر الصالة ؟ األول السؤال 

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

 لصالة ؟: ما مشروعية قصر ا الثاني السؤال

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

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

 من ذلك ؟: ما حكم قصر الصالة في السفر؟ وما الحكمة  الثالثالسؤال 

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

 : ما هي الصلوات التي تقصر؟الرابعالسؤال 

   
 

 : ماهي شروط قصر الصالة؟الخامسالسؤال 

   

  
 

 : ماهي مدة قصر الصالة؟ السادس السؤال

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

 ان السبب .بين ما يصح من العبارات اآلتية وما ال يصح مع بي السابع: السؤال 

 السبب ال يصح يصح العبارة

 خلف إمام مقيم 1
ً
    .صلى مسافر صالة الظهر قصرا

    .سافر رجل للتجارة في الخمور وأراد قصر الصالة 2

    .سافر رجل ملكة وأقام يومين وكان يقصر الصالة 3

    .سافر رجل للكويت ولم يقصر الصالة في الطريق 4

    .الخروج من بيته قصر مسافر صالته قبل 5

 صفحة العبادات

74 



 7 من 6 صفحة

 فتح مكة

 

 ؟ مكة فتح حدث متىاألول:  السؤال

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

 ؟ مكة فتح سبب ما أو ؟ الحديبية لصلح قريش نقض سبب ما :الثاني السؤال

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

 خرج من عدد كان وكم ؟ بوجهته املسلمين صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبي أعلم هل الثالث: السؤال

 ؟ معه

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

 ؟ مكة لدخول  النبي شكلها التي الفرق  عدد كم الرابع:  السؤال

     

 

  .مكة فتح بعد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبي بها قام أعمال ثالثة اذكرالخامس:   السؤال

   

 

 ؟  "به لكم قبل ال بما محمد جاءكم لقد قريش معشر يا  "واملناسبة القائل من السادس:  السؤال

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

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

 مام العبارة الخاطئة فيما يلي :أ(  × ، وعالمة ) حيحةالعبارة الص( أمام  √: ضع عالمة ) السابع السؤال

 .ه 8 سنة رمضان 20 في فاتحين مكة املسلمون  دخل(  )1

 .أفواجا هللا دين في الفتح بعد مكة أهل دخل(  )2

 . فرق  ثالث إلى الجيش صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبي قسم(  )3

 . " والتسامح العفو " الطلقاء فأنتم اذهبوا لقريش لى آله وصحبه وسلمصلى هللا عليه وع النبي قول  داللة(  )4

 ." ياسر بن عمار " الكعبة ظهر على باألذان صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبي أمره الذي الصحابي(  )5

 فتستعد مسيرهب قريش تعلم ال حتى الصحابة على وجهته صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبي أخفى(  )6

 .لذلك                   

 .أشواط سبعة الكعبة حول  صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبي طاف(  )7

 صفحة السير والشخصيات

58 



 7 من 7 صفحة

 الحب في هللا
 

 السؤال األول : ما معنى الحب في هللا ؟

................................................................................................
 السؤال الثاني : ما هي ضوابط الحب في هللا ؟ وماهي األسباب الجانبية للحب في هللا ؟

 األسباب الجانبية للحب في هللا ضوابط الحب في هللا

1-  1.  

2.  

2-  1. 

2. 
 

 السؤال الثالث : اذكر نماذج تطبيقية من حياة النبي )ص( على الحب في هللا تعالى. 

1. ............................................................................................ 

2. ............................................................................................ 

3. ............................................................................................ 

4. ............................................................................................  

 مام العبارة الخاطئة فيما يلي :أ×( العبارة الصحيحة، وعالمة )  ( أمام  √السؤال الرابع : ضع عالمة ) 

 .املسلم إذا رآه يحافظ على صالته يزداد حب املسلم ألخيه(  )1

 .ته بصديقه علي ألنه من أسرة ثريةمير على توثيق عالقيحرص س(  )2

 .                        ضمام لحلقات تعليم القرآن الكريمعرض عليك صديقك االن(  )3

 من املال مقابل تدخين سيجارة أرفض ذلك بشدة.   (  )4
ً
 إذا عرض زميلي علي مبلغا

 رك املعصية وإال هجرته.      إذا اكتشفت أن صديقي يعص ي هللا فإني انصحه بت(  )5

   .إذا أذن املؤذن للصالة وأنا ألعب، أكمل اللعب وبعد ذلك أصلي(  )6

 

 صفحة يباألخالق و التهذ

76 


