
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مادة التربية اإلسالمية ان ـامتح
 السابع األساسي  للصف:

 م1037/1038  -هـ  3418/3419للعام الدراسي 
  األول  الدراسي الفصل-األول الدور 

 

 

 ( أربع االمتحان: ) أسئلة صفحات عدد●  (  ساعتان    ) االمتحان:زمن ●

 .اتصفح

 نفسه.الدفتر  في اإلجابة●
 

  اسم الطالب

  الصف  المدرسة

 

 

ا
ل
ؤا
س
ل

 

 التوقيع باالسم الدرجة

 المصحح الثاني المصحح األول بالحروف باألرقام

3     

1     

1     

4     

5     

  المجموع

 

 مراجعة الجمع هجمع

المجموع 

 الكلي
   



 

(3) 
- األولالدراسي  الفصل- األولالدور          السابع الصف:         اإلسالمية المادة: التربية

 م1037/1038لعام الدراسي ا
 

 جب عن جميع األسئلة اآلتيةأ
 

 

 درجة( 31) األول:السؤال 

 

 

ٿ  ٿ  ٿ  چ تعالىاكتب اآليات الكريمة من سورة الحاقة من قوله  أ()

 .چگ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ  ڱ  چ تعالى:إلى قوله  چٿ  ٹ  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ۇئ       ۇئ  چ تعالى:اآليات الكريمة من سورة المعارج من قوله اكتب  )أ(

 .چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ :إلى قوله تعالى چۆئ  ۆئ  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 2يتبع/

 الدارسين في تعليم الكبار  طلبة المدارس ذات الفترتين وخاص بتنبيه / 

        /8 

  (: درجة 31: )ته وأوال / حفظ القرآن الكريم وتال
 

        /8 

 المدارس ذات الفترة الواحدة  تنبيه / خاص بطلبة 



(1) 
- األولالدراسي  الفصل- األولالدور          السابعالصف:         اإلسالمية المادة: التربية

 م1037/1038لعام الدراسي ا

ي تتضمنه اآليات الكريمة لقلقلة الذعلى نوع ا (√)عالمة  ضع-3 ب() 

 اآلتية:

 كبرى وسطى  صغرى  اآلية 

     چ    کک  ک  چ 

    چڭ  ۇ       ڭچ 

 

   التعريف؟هظاار الشفوي من حي  الفرق بين اإلدغام الشفوي واإل ما-1   

 ...............................................................................................................دغام الشفوي:  اإل -
............................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................ اإلظهار الشفوي: -
............................................................................................................................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 درجات(  8)  الثاني:السؤال 

ذا إوصوب ما تحته خط العبارة الصحيحة، أمام  (√)ضع عالمة  (أ)

 خطأ:كانت العبارة 

 9سنة مؤتة  غزوةحارثة في استشهد الصحابي الجليل زيد بن  -1

 ( ...................).  هجرية
 

 (.................... )الرجاءعدم اليأس والقنوط من رحمة هللا يدل على  -2
 

  يلي:البدائل المعطاة فيما  الصحيحة مناختر اإلجابة  (ب)

 :الرحال  اي تشدّ إليهتجد الاالمسثاني  -1

  .النبويالمسجد ج.   .  ألقصىلمسجد ااب.   .  الحرامالمسجد  .أ
  
فإن الصوم هلل تعالى إن شفي من مرضه  نذر أن يصوم يوما   شخص -2

 في حقه يصبح:

   ج. منهيا  عنه.                      ب. واجبا                    مندوبا   .أ
 3يتبع/

 ( درجة: 10ثانيا / الماارات العقلية )
 

        /1 

        /1 

        /1 

        /1 

        /1 

        /1 



(1) 
لعام ا- األول الدراسي الفصل- األولالدور             السابعالصف:    اإلسالمية المادة: التربية

 م1037/1038الدراسي 

 درجات(  6السؤال الثال : )

 اكتب حديث )فضل صالة الجماعة( كامال بسنده ومتنه.   (أ)
....................................................................................................................................................................... 

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

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

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

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ    ۇۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭچ  قال تعالى: )ب(

لماذا طلب سيدنا زكريا عليه السالم من ربه أن   چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

 يريه آية؟
....................................................................................................................................................................... 

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

  . توحيد شرعاال عرف( توحيد هللا أصل الدين وأساسه. )ج 
....................................................................................................................................................................... 

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

 ما الحكمة من قلب اإلمام رداءه عند الدعاء في خطبة صالة االستسقاء ؟  )د(
....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات(  6السؤال الرابع: )

 ر)أ( كنت في رحلٍة مع صديق لك ونفد منكما الماء وحان وقت صالة العص

 عن كيفية التيمم. كيف توضح له ذلك؟   صديقك فسألك ،مما دفعكما إلى التيمم
....................................................................................................................................................................... 

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

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

 وية. وضح العالقة بين اإليمان بالوحي واإليمان بالكتب السما )ب( 
....................................................................................................................................................................... 

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

 أّخّر سعيد زكاة الفطر إلى ما بعد صالة العيد. ما حكم زكاته؟ ( )ج

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

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

 

 4يتبع/

        /1 

        /3 

        /3 

        /3 

        /3 

        /3 

        /1 



(4) 
لعام ا- األولالدراسي  الفصل- األولالدور             السابعالصف:    اإلسالمية المادة: التربية

 م1037/1038الدراسي 

  الرابع:تابع: السؤال 

 . چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چٹ ٹ ( د)

 . (قل آمنت باهلل ثم استقم  ): وقال النبي 

  نتجهما.است تطرقت اآلية الكريمة والحديث الشريف إلى أمرين
3 - ........................................................................ 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 درجات(  8السؤال الخامس: )

  يناسباا:بما  آلتيةأكمل العبارات ا )أ(

توجهني اآلية الكريمة الى التحلي  چٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ ٹ ٹ  -3

 .. ................ بخلق

ان إيماناُ واحتسابا  ،غفر له ما تقدم من : " من صام رمض يقول النبي -1

  ........................... ذنبه " من فضائل الصوم التي نستنتجها من الحديث الشريف

 

: ) إن الصدق بقول النبي اإلسالمية درس الصدق  التربيةبدأ معلم  )ب(

 ثالثكتابة ، ثم طلب منكم يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ..( 

 فماذا ستكتبوا ؟ .في األفعال.وا فيها كيف يكون الصدق تبين نقاط
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

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

 :حيثناقش اآلية الكريمة من  چ  ڻ  ڻ  ڻ  ں چ ٹ ٹ)ج( 

 .اآلية  التي تحثنا عليه ربانياألمر ال -1
........................................................................................................................................................................ 
 اثنين من ثمار تطبيق هذا األمر . -2

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

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

 .انتات األسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح

 ( درجات: 8)القيم واالتجاهات / لثاثا
 

        /1 

        /3 

        /3 

        /1 

        /1 



   
 

 

 

 

 

 
 

 السابع امتحان الصف نموذج إجابة 

 م1037/1038  -هـ   3418/3419للعام الدراسي 

 األول الفصل الدراسي  - األول الدور 

 .درجة (   40   )الدرجة الكلية:                                   التربية االسالمية   المـــــــادة:

 .( صفحات   4    تنبيــــــــه: نموذج اإلجابة في )

 ( درجة   31حفظ القرآن الكريم وتالوته  )  أوالً:    

 إجابة السؤال األول                                                                       

 الصفحة الدرجة اإلجابة الجزئية السؤال 
المستوى 

 المعرفي

 

 

 

 

 

 

 األول 

 )أ( 

 

 : لفترة الواحدةطلبة المدارس ذات اخاص ب

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ      ڤ  ڤ  ڦ            ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  

چ  ڇ  ڇ   ڇ    چڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ      چ  چ  ڄڄ

ڇ  ڍ  ڍ       ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  

 ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ  

 درجة واحدة(ب)كل آية 

 

8 

 

34 
 تذكر

 

 

 

 

 األول 
 )أ(  

 

ة المدارس ذات الفترتين والدراسين في خاص بطلب

 تعليم الكبار: 

ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ 

ی      یجئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب   حب  خب  

ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ     ٻٱمب   

  چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  
 درجة واحدة(ب)كل آية 

 

8 
34 

 31و
 تذكر

 

  4من  3الصفحة 

 

 



 (1  ) 

 السابع امتحان الصف ج إجابة تابع نموذ

 م1037/1038  -هـ   3418/3419للعام الدراسي 

 األول الفصل الدراسي  - األول  الدور 

 التربية اإلسالمية المادة : 

 

 

 

 

 األول 
 )ب( 

 .وسطى   -3

     

 .صغرى   -    

  

3 

 

3 

19 
 

18 

 

 تطبيق

في الميم  الميم الساكنة إدخال: االدغام الشفوي   -1

 تحركة بحيث تصيران ميما مشددة في النطق. الم

 

االظهار الشفوي هو نطق الميم الساكنة ظاهرة من  -

 .غير غنة 

 

3 

 

 

3 

81 

 

 

87 

 فهم

  درجة  31 المجموع
 

           

                                                                                                  

 

  4من  1الصفحة  

 

 

 

 ( درجة10المهارات العقلية )ثانيا: 

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة الجزئية  السؤال 
المستوى 

 المعرفي

 الثاني 

 أ ( ) 

 

 

 هجرية   8  -3

 

 

1- √     

 

 

 

1 

 

 

1 

 

73 

 

 

318 

 تذكر

 

 

 تطبيق

 )ب(  

 

 

 النبوي  –ج  -3

 

 

 واجبا  –ب  -1

 

1 

 

 

1 

13 

 

 

44 

 

 

 تذكر

 

 تطبيق

 درجات 8 المجموع



(1) 

 السابع امتحان الصف تابع نموذج إجابة 

 م1037/1038  -هـ   3418/3419للعام الدراسي 

 األول الفصل الدراسي  - األول  الدور 

 التربية اإلسالمية المادة : 

 ( درجة10المهارات العقلية )ثانيا: تابع 

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة الجزئية  السؤال
المستوى 

 المعرفي

 الثالث

 )أ(

عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال صلى هللا  

الصالة في الجماعة خير من صالة الفذ/    /عليه وسلم: 

 بسبع وعشرين درجة/  .  

 (لكل جزيئة درجة واحدة)

 تذكر  11 1

 )ب( 
 لكي يطمئن بها قلبه على تحقق ما بشرته به المالئكة  -

 
 فهم  13 3

 )ج( 

عتراف بأن هللا واحد ال شريك له، التوحيد هو اال

واإلقرار بانه رب كل شيء، وإفراده بالعبادة دون 

سواه، فمن عبد غير هللا تعالى أو أشرك معه غيره أو 

 أنكر وجوده لم يكن موحدا.  

 تذكر  83 3

 )د(

 

من القحط والجدب الى الخصب  اشارة إلى تبدل الحال

 ومن العسر إلى اليسر والمطر 

 

 م فه 301 3

 درجات  1 المجموع  

 

 

 ( درجة10المهارات العقلية )ثانيا: تابع 

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة الجزئية السؤال
المستوى 

 المعرفي

 الرابع 

 )أ(

يضرب بكفيه على التراب الطاهر وينفضهما نفضا خفيفا 

 ويمسح بهما وجهه.  

ه يضرب بكفيه على التراب مرة أخرى ويمسح بهما يدي  -

 إلى الرسغين. 

 )كل جزئية بنصف درجة(                              

 تطبيق  93 3

 )ب(

إال إذا آمنا  عالقة هي أنه ال يمكن أن نؤمن بالكتب السماويةال

 بالوحي؛ ألن كل ما في تلك الكتب إنما هو وحي من هللا تعالى  

 

1 11 
قدرات 

 عليا

 

  4من  1الصفحة  

 



(4) 

 السابع امتحان الصف جابة تابع نموذج إ

 م1037/1038  -هـ   3418/3419للعام الدراسي 

 األول الفصل الدراسي  - األول  الدور 

 التربية اإلسالمية المادة : 

 

 

 درجات( 8ثالثا: القيم واالتجاهات )

 الصفحة لدرجةا اإلجابة الصحيحة الجزئية  السؤال
المستوى 

 المعرفي

 خامسال

 )أ(
 التواضع   -3

 مغفرة الذنوب  -1

3 

1 

11 

 قدرات عليا 34

 )ب( 

 . اإلخالص في العبادة -

 إتقان العمل . -

 الوفاء بالعهود . -

 )تقبل أي ثالث إجابات إن كانت في نفس اإلطار(

 تطبيق 308 1

 )ج( 

 (درجة)تحثنا اآلية على الصالة في الجماعة  .   -3

 

 من ثمار صالة الجماعة : -1

 نيل مرضاة هللا . -

 محو السيئات . -

 دعاء المالئكة للمصلي بالرحمة . -

 تعين المسلم على الطاعة . -

 ) يكتفى بذكر ثمرتين / "درجتين" كل ثمرة بدرجة (

 قدرات عليا 11 1

 درجات  8 المجموع  

  4من  4الصفحة 

 نهاية نموذج اإلجابة

 ( درجة10المهارات العقلية )ثانيا: تابع 

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة الجزئية  السؤال
المستوى 

 المعرفي

 الرابع 

 تطبيق 331 3 بعد صالة العيد فإنها صدقة من الصدقات.  من أخرجها )ج(

 )د( 

 اإليمان باهلل تعالى.   -3

 االستقامة.   -1

 )كل جزئية بدرجة(                                       

1 11 
قدرات 

 عليا 

 درجات 1 المجموع


