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 ثانيمتحان الشهر الا
 

 

 

 السابع الصف :  . االسم : .......................................

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

 

 عالمات( 5) عن األسئلة اآلتية :    يبيأج  للحديث الشريف يسر اإلسالم من خالل دراستك   : السؤال األول 

ً  الشريف  اكتب  الحديث -أ عالمات(  5).                                                                سنداً ومتنا

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

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

من هو راوي الحديث الشريف :   -ب 
           ..................................................................................................................                                                      

 اذكري مثاال يدل على يسر اإلسالم في أحكام كل من:  -ج

 الصالة ......................................................................................................... 

 .................... الصوم...................................................................................... 

 

 من خالل دراستك  أجيبي عن األسئلة اآلتية :    :  السؤال الثاني

اذكري أسباب الجمع بين الصالتين   -أ

................................ ............................................................... 1عالمات(5)

 ........... 

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

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

 

 اذكري وسائل حفظ النفس اإلنسانية:  -ب 

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

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

 

 كيف تحافظين على صحتك:  -ج

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

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



 

 

 

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

:  يشترط لقصر الصالة أن تبلغ مسافة السفر-1  

. كيلو متر66ب.    كيلو متر.                           50أ.  

 كيلو متر.  40.                              د.كيلو متر 81ج. 

 حكم الجمع بين الصالتين:-2

 مكروه        ب. أ.فرض                                      

 ج.واجب                                     د. حرام 

 : .صلت ميساء صالتا الظهر والعصر في وقت الظهر يسمى هذا الجمع 3

 . جميع ما ذكر د قضاء                 ج.جمع تأخير                      ب.جمع تقديم                   أ.

:مخرج حرف الهاء في كلمة "سألتهم "   .4  

 وسط الحلق               ج. أدنى الحلق             د.ال شيء مما ذكر   -أقصى الحلق            ب  أ
 .من جوانب عناية اإلسالم بالصحة: 5

 الغذاء          ج.النظافة            د.جميع ما ذكرب. التداوي          أ. 

 السؤال الرابع: 

 عالمات(5):(أمام العبارة الخاطئةXة )(أمام العبارة الصحيحة وإشار√ضعي إشارة )

 

 الرخصة في الشرع هي األخذ بما شرعه هللا من األحكام اإلستثنائية تخفيفًا على المسلمين . .)  (1

 . قصر الصالة هو أن تؤدى الصالة الرباعية المفروضة ركعتين بدال من أربع ركعات في السفر .)  (2

 . اعتنت الشريعة اإلسالمية بحفظ النفس اإلنسانية وحّرمت اإلعتداء عليها  .)   (3

 تعد السخرية واإلستهزاء من اإلعتداء البدني. .)   ( 4

 . مرضت نور فاكتفت بتناول العسل، ألنه يقوي مناعة الجسم .)    (  5

الصالح         والعملالنافع بالتوفيق والنجاح والوصول إلى أعلى درجات العلم  نأدعو هللا لك

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

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

 


