
 

 
 الثانوية المختلطة مدرسة حي األمير عبد هللا 

 /20222021ثاني الفصل الدراسي ال

 ول  متحان الشهر األا
 
 

 

 ( 20العالمة ) السابعالصف :  . االسم : .......................................

  المبحث : التربية اإلسالمية  التاريخ : ........................................ 

 

 عالمات( 5) عن األسئلة اآلتية :    يبيأج  لآليات من سورة لقمان من خالل دراستك   : السؤال األول 

 ِإْذ قَاَل لُْقَماُن ِِلبِْنِه َوُهووأكملي من قوله تعالى :  -أ

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

 المصير "                                                      ........................إلي  .................................................................. 

 من اآليات الكريمة المصطلح الذي بيبن المعنى اآلتي :                 ياستخرج  -ب 

 .......  ................................... : ..............................................................   ضعفا

 .................. ....................... : ............................................................ينصحه

 .    أبين الموضوعات الرئيسية التي تتحدث عنها اآليات  -ج

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

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

 من خالل دراستك  لدرس السور المكية والسور المدنية أجيبي عن األسئلة اآلتية :    :  السؤال الثاني

                                             عالمات(5)ن المقصود بالسورة المكية والسورة المدنية مع التوضيح قبل أم بعد الهجرةأبي  -أ

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

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

 أوضح أهم الموضوعات التي تناولتها   -ب 

......                 ................................................السورة المكية ............................................ 

 ...........................  .السورة المدنية...................................................................... 

 

 

 



 

 

 ( اتعالم5)دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : يضع :ثالثالسؤال ال

:  من أكثر قصص األنبياء ورودا في القرآن الكريم هي قصة-1  

. نوح عليه السالم .                                       ب.موسى عليه السالم أ.  
 إبراهيم عليه السالم. .                              د. السالمعيسى عليه ج.  

 إن مخافة هللا في السر والعلن والتزام أوامره واجتناب نواهيه تعريف :  -2

 الخوف من هللا              ج.التقوى                    د. أ+ب                                                    ب. أ.الصالح                    

 : .استمر نزول القرآن الكريم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 3

 نة س 25. د سنة                 23سنوات          ج.  10ب.سنة                       13أ.

نشأ اإلمام الشافعي رحمه هللا يتيما وعملت أمه على تربيته التربية الصالحة فحفظ القرآن الكريم  .4

: بعمر   
 سنوات 9سنوات              د. 7سنوات             ج.  15 -سنوات                 ب 5أ.
 .بدأ نزول القرآن الكريم على الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو في : 5

 مكة المكرمة         ج.الشام             د.فلسطين ب. المدينة المنورة        أ. 

 السؤال الرابع: 

 عالمات(5):(أمام العبارة الخاطئةX(أمام العبارة الصحيحة وإشارة )√ضعي إشارة )

 

 سورة. 114عدد سور القرآن الكريم .)  ( 1

 . العزم من الرسلنبي هللا موسى عليه السالم هو من أولي .)  (2

 . السورة المكية يغلب فيها النداء ب )يا أيها الذين ءامنوا(.)   (3

 . عمل سيدنا موسى عليه السالم عند سيدنا شعيب عليه السالم عشر سنوات .)   ( 4

 . سورة لقمان هي سورة مكية وسميت بذلك الشتمالها على قصة يوسف مع إخوته .)    (  5

الصالح        والعمل النافع لنجاح والوصول إلى أعلى درجات العلم بالتوفيق وا نأدعو هللا لك

 ^-^ روا على خطاكمين تكونوا منارات يستنير بها من خلفكم ليس أو

 معلمتكم المحبة لكم والداعية لكم بكل الخير "ميساء عبد العال " 

 


