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 م 5202 /4202بع الفصل الدراسي األول للصف السا اإلسالمية التربية
 

 :التعاريف 
 

 اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية   :وشرعاً ــ   التصديق : لغة :اإليمان لغة وشرعاً ـ 2
 

اإليمان بجميع ما أخبر هللا به من الغيوب  : شرعاً و ـــ كل ما غاب وخفي عنك  : لغة:  الغيب لغة وشرعاً  ـ2

 .الماضية والمستقبلية وأحوال اآلخرة وما أخبرت به الرسل 
 

 .كل أمر غائب وخفي عن إدراكنا الحسي   :عالم الغيب ـ 3
 

 كل أمر نستطيع التوصل إلى مشاهدته بالوسائل الحسية  :عالم الشهادة ـ 4
 

 .ق بوجودهم وأنهم عباد هللا تعالى التصدي  :اإليمان بالمالئكةـ 5
 

إعالم هللا من يصطفيه من عباده ما أراد  :وشرعاً  ـــاإلعالم السريع الخفي  :لغة   : الوحي لغة وشرعاً ـ 6

 .من هداية بواسطة أو غير واسطة 
 

لتكبير مختتمة مفتتحة با عبادة ذات أقوال وأفعال : واصطالحاً   ــالدعاء  :لغة : الصالة لغة واصطالحاً ـ 7

 .بالتسليم
 

محو الذنوب والتجاوز عن الذنب وترك  :اصطالحاً وــــ   المحو والطمس  :لغة    :العفو لغة واصطالحاً  ـ8

 .العقاب مع القدرة عليه 
 

حبس النفس على ما يقتضيه العقل  :واصطالحاً ــ  الحبس والكف : لغة الصبر    :الصبر لغة واصطالحاً ـ 9

 .ا يضبطان سلوك المسلموالشرع فهم
 

 .فيه عمل يشغله فيه  لإلنسانالوقت الذي ليس  :وقت الفراغ ـ 20
 

 .بما يوافق هواه وشهوته إالوقلبه وال يهتم  اإلنسانمرض يصيب عقل   :الغفلة ـ 22
 

 .عمل اليوم إلى الغد وهو أشد أخطر آفة للوقت اإلنسانالتأجيل بأن يؤجل   : التسويفـ 22
 

 . الحكمة وحسن التصرف  : لغة : لغة وشرعاً العقل ـ 23
 

 .الفهم واإلدراك والعلم والتمييز بين الخير والشر وإمساك النفس عن األمور القبيحة  :وشرعاً 
 

 .إلزام الشيء والتزامه   :لغة    .الشرط لغة وشرعاً  ـ 24

 ي شرط لقبول الصالةمثل الطهارة فه. ما يتوقف عليه وجود الشيء وما ال يتم إال به :وشرعاً 
 

 .ما خرج من السبيلين من بول أو غائط  أو ريح  : الحدث األصغر ـ 25
 

 .الجنابة والحيض والنفاس   :الحدث األكبر ـ 26
 

 .ذكر مساوئ اإلنسان في غيبته وهي فيه  :واصطالحا .  الستر  : لغة : الغيبة لغة واصطالحاً ـ 27
 

 .فساد لتحريض الناس بعضهم على بعض   واإليقاع بينهم السعي بين الناس باإل :النميمة ـ 28
 

بذل الحقوق الواجبة فتأخذ الحق الذي لك  :اصطالحاً ــ  االستواء  : لغة   :العدل لغة واصطالحاً ـ 29

 .وتعطي الواجب الذي عليك 
 

 .المساواة في المكافأة خيرا أو شراً  :العدل  ـ 20
 

 .كثر منه والشر بأقل منه أن يقابل الخير بأ :اإلحسان ـ 22
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 . الجرأة واإلقدام  : لغة  : الشجاعة ـ22

 .الصبر والثبات واإلقدام على األمور لنافعة لتحصيلها وتكون في األقوال واألفعال  : واصطالحاً  
 

 ========================================================= 

 (بالغيب وأثره في الحياة اإليمان ) الدرس األول : في مجال العقيدة 
 

 

 .اإليمان بالغيب أساس اإليمان كله ـ ما منزلة اإليمان بالغيب ؟  2

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .نقياد الجوار  التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن ال   ما حقيقة اإليمان ؟ ـ2

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .اإليمان بالغيب واجب ومنكره كافر    ما حكم اإليمان بالغيب ؟ ـ3

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .عالم الغيب وعالم الشهادة  ما أقسام العالم في القرآن الكريم ؟ ـ4

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .ت شروط مشاهدته مثل الفيروساتقسم قابل ألن يكون من عالم الشهادة إذا تهيأ -2 ما أقسام عالم الغيب ؟ ـ5
 

 .قسم لم ندركه نحن بل أدركه غيرنا كقصة يوسف عليه السالم أدركها بنو إسرائيل -2
 

 .قسم غير قابل ألن يكون من عالم الشهادة ألن هللا تعالى استأثر بعلمه لنفسه  ـ3

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

ولكن هللا تعالى أطلع رسله على . لم يزعم أحدهم علم الغيب  ما موقف الرسل الكرام من عالم الغيب ؟ ـ6

 .بعض الغيب كعالمات الساعة 

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .لسليمان عليه السالم           ن سخر هللا تعالى الجن ؟لم ـ7

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .أن يعيش أهل اإلنكار في قلق وضيق وضنك وشدة     ثر إنكار اإليمان بالغيب ؟أما  ـ 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .المؤمنون بالغيب تراهم في راحة للفكر والقلب متنعمون بنعمة األمن في الدنيا  ثر اإليمان بالغيب ؟أما  ـ9

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .علم الغيب بأي وسيلة فهو كاذب وكافر  ادعىمن   ما حكم ادعاء علم الغيب ؟ ـ20

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

  السحر -4  التنجيم -3    الكهانة والعرافة -2   .قراءة الكف والفنجان  -2 ما صور ادعاء علم الغيب ؟ـ 22

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

ألن عالم الغيب عالم واسع ال يتناهى أما عالم الشهادة فهو  ؟علل تقديم عالم الغيب عن عالم الشهادة  ـ22

 .أمور يسيرة 

========================================================= 

 ( اإليمان بالمالئكة األبرار)  في مجال العقيدة الدرس الثاني
 

  يجب اإليمان بالمالئكة ألن اإليمان بهم ركن من أركان اإليمان باهلل ما حكم اإليمان بالمالئكة األبرار ؟ ـ2

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .من نور    مم خلق هللا تعالى المالئكة ؟ ـ2

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .م من له جناحان ومنهم من له ثالثة أو أكثر فمنه: ة األجنح -2     ما صفات المالئكة الَخلقية ؟ ـ3
 



 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال  الجمعية الكويتية للعمل الوطني    

 www.kwsfna.com                            ا ويحرم بيعهاالرجاء الدعاء لمن أعدها ونشره
 

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)أشبيليه قطعه

5 

 .    تفاوتهم في الخلق والمقدار -3           . خلقهم هللا تعالى على صورة جميلة : الجمال  -2
 

 .عدم الملل والتعب  -6 .   ال يوصفون بالذكورة وال باألنوثة -5  .ال يأكلون وال يشربون وال يتناكحون  -4

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .لهخوفهم من هللا وطاعتهم  -3.      الحياء  -2.      نهم كرام بررةإ -2    ما صفات المالئكة الخلقية ؟ ـ4

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

   .علمهم  -3   عظم سرعتهم  -2  قدرتهم على التشكل بأشكال غير أشكالهم  -2   ما قدرات المالئكة ؟ ـ5
 

 .النظام في كل شؤونهم ودقة تنفيذ األوامر  -4

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

البعد عن الذنوب  -2 عدم التعدي عليهم بسبهم أو لعنهم  -2  ؟ اكتب بعض حقوق المالئكة الكرام ـ6

 .عدم إيذائهم بالروائح الكريهة  كالثوم والبصل قبل الصالة  -3      والمعاصي 

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

المالئكة الكرام يحبون المؤمنين   ما موقف المالئكة الكرام من المؤمنين والكافرين وعصاة المؤمنين ؟ ـ7

 .ويكرهون العصاة والكافرين ويدعون عليهم 

========================================================= 

 ( ي وأنواعهالوح)  في مجال علوم القرآن   الدرس األول
  

ُ إاِله َوْحياً أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب أَْو يُْرِسَل َرُسوالً فَيُوِحَي بِإِذْ " قال تعالى   نِِه َما يََشاُء َوَما َكاَن لِبََشٍر أَْن يَُكلَِّمهُ هللاه

 ( "52)إِنههُ  َعلِيٌّ َحِكيٌم 

وهو اإللقاء في قلب النبي بكالم خفي : اإللهام  -2 صور الوحي التي حددتها اآلية الكريمة السابقة ؟ ما ـ2

 .الوحي بواسطة الملك  -3.   التكليم من وراء حجاب  -2             .يدرك بسرعة 

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 تشكل الملك  -3.     صلصلة الجرس -2.    الرؤيا الصادقة -2   اكتب بعض صور الوحي على الرسول؟ ـ2
 

 (أي القلب ) النفث في الروع  -5.    رؤية الملك بصورته الحقيقية -4       . في صورة رجل

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 نعم فقد جاء جبريل عليه السالم في صورة رجل حسن     الملك التشكل بالصورة البشرية ؟ هل يستطيع ـ3
 

 .الكلبي وهو من كبار الصحابة  دحيهوتارة كان يأتي في صورة الصحابي  الثياب والمنظر

========================================================= 

 ( مراتب الدين)  في مجال الحديث الشريف  الدرس األول
 

   اإلحسان   -اإليمان     -اإلسالم      ما مراتب الدين الواردة في الحديث الشريف ؟ ـ2

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

  ما أركان اإلسالم وما المقصود بكل ركن ؟ ـ2
 

     .إقامة الصالة المفروضة  -2      .وتشمل شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا  : الشهادتان -2
 

     .اسم لما يخرجه المسلم من حق هللا تعالى للفقراء: الزكاة المفروضة  -3
 

 .اإلمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس: صوم رمضان  -4
 

 .قصد بيت هللا الحرام ألداء الحج   : حج بيت هللا الحرام -5

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

     .اإليمان بالمالئكة  -2        .أساس العقيدة اإلسالمية   :اإليمان باهلل  -2 ما أركان اإليمان ؟ ـ3
  

  اإليمان بالقدر -6  .اإليمان بلقاء هللا والبعث  -5   .اإليمان بالرسل الكرام -4   . لسماويةاإليمان بالكتب ا -3
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-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

  رعاة الشاة يتطاولون في البنيان -2   اأن تلد األمة ربته -2 ؟(يوم القيامة ) ما العالمات الصغرى للساعة ـ 4

 خروج المسيح -3     خروج الدابة -2    طلوع الشمس من المغرب -2  ما العالمات الكبرى للساعة؟ ـ5
 

 . خروج يأجوج ومأجوج -5     .نزول عيسى عليه السالم  -4            الدجال

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .اإلخالص             ما شرط قبول العمل الصالح ؟ ـ6

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .اء أثم ومن قصد بعمله وجه هللا كمل ثوابه من قصد بعمله الري   ما أثر النية في إصال  العمل وفساده ؟ ـ7

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .أن يوافق شرع هللا  -2 أن يكون العمل خالصاً لوجه هللا -2؟ اكتب أربعة من شروط قبول العمل الصالح  ـ8
 

 .أن يقصد به الصال  ال الفساد  -4.    العزة هلل ورسولهأن يبتغي به  -3

========================================================= 

 (صفات الرسول )  في مجال السيرة النبوية     الدرس األول
 

ن عمه أخذ علياً كرم هللا وجهه فضمه إليه ليخفف ع  كيف شارك الرسول عمه أبو طالب أعباء العيش ؟ ـ2

 .أعباء العيش 

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

كان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحذر منهم ويحسن     ما صفات الرسول بين رفاقه ؟ ـ2

 .الحسن ويقويه  ويقبح القبيح ويوهيه 

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

كان الرسول يمتاز في قومه بأنه أفضل قومه مروءة وأحسنهم ُخلقاً    كيف كان الرسول في قومه ؟ ـ3

 .وأعزهم جواراً وأصدقهم حديثاً  وأوفاهم عهداً 

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .عرف بالصادق األمين وأشتهر باستقامة سيرته وحسن سمعته  بم ُعرف الرسول في شبابه بين قومه ؟ ـ4

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

حلف الفضول ومن مبادئ الحلف اجتماع القبائل على   ما الحلف الذي شارك فيه الرسول في شبابه ؟ ـ5

 .وكان عمر الرسول في ذلك الوقت عشرين سنة . نصرة المظلوم ورد الحق له من الظالم 

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

نعم شارك وحل بحكمته الخالف على وضع الحجر األسود مكانه   هل شارك الرسول  في بناء الكعبة ؟ ـ6

 .وجعل القبائل تشترك في حمله ووضعه بيديه الشريفتين مكانه 

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .لما عرفته من صدقه وأمانته وكرم أخالقه ؟ علل اختيار السيدة خديجة للرسول ليتاجر في أموالها  ـ7

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .أوفى الناس ذمة وأمانة  ألنه كان    علل حفظ أهل مكة ودائعهم عند الرسول ؟ ـ8

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

ما رواه غالمها ميسرة في رحلة     ؟سبب رغبة السيدة خديجة رضي هللا عنها بالزواج من الرسول  ما ـ9

 .جلس تحت هذه الشجرة قط إال نبي  ما طوراالشام من جلوسه تحت شجرة وقال الراهب نس
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 (إخبار الكهان واليهود برسول هللا )  في مجال السيرة النبوية الدرس الثاني
 

وجدوا في كتبهم من   كيف تحدث األحبار من اليهود والرهبان من النصارى بأمر الرسول قبل بعثته ؟ـ 2

 .صفته وصفة زمانه  

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

عندما تقاربت بعثة الرسول ُحجبت الشياطين عن   قبل بعثته ؟ كيف تحدث الكهان من العرب بأمر الرسول ـ2

 .استراق السمع في السماء 

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

كان تدريجياً بدأ بإخبار الكاهن سواد   كيف كان نزول اإلسالم في قلب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ؟ ـ3

النبي وكذلك ما رآه من قوة وصالبة المسلمين و دعوة النبي له  بن أسد له بأن الشياطين مغلوبة قبيل بعثة 

 . رآن الكريم وتدبره حتى أعلن إسالمهأخته وسماعه للق وقصة إسالم

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

نه كان حبر وعالم وسمع عن صفة الرسول واسمه وزمانه أل  ؟هللا بن سالم اليهودي  ما سبب إسالم عبد ـ4

  .ينتظره  نوكا

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

لما كان يٌعرف عن قوة عمر بن الخطاب وتأثيره  ؟ علل دعوة الرسول بدخول عمر بن الخطاب اإلسالم  ـ5

 .على أهل مكة وعدم خوفه من أحد

========================================================= 

 ( أهمية الصالة وحكمها)  في مجال الفقه الدرس األول
 

 .فرض وهي ركن من أركان اإلسالم         ما حكم الصالة ؟ ـ2

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

   تاب والسنة واإلجماع ؟ما الدليل على فرضية الصالة من الك ـ2

َكاةَ " قوله تعالى  من القرآن الكريم -2 الةَ َوآتُوا الزه  ........"َوأَقِيُموا الصه
 

 ..... الصالة وأقام  ..... حديث بني اإلسالم على خمس من السنة النبوية -2
 

 . أجمعت األمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة ومن اإلجماع -3

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

طريق الفوز  -2.   إظهار العبودية هلل وصلة بين العبد وربه -2  ؟.ما الحكمة من مشروعية الصالة  ـ3

 .الشعور بالمساواة والعدل  -4     .تكفير للذنوب والخطايا  -3        .بالجنة

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 أول عبادة فرضها هللا على  -2  .أهم الفروض بعد الشهادتين وأفضلها -2 ما مكانة الصالة في اإلسالم ؟ ـ4
 

 .لى رسوله دون واسطة ليلة اإلسراء والمعراج العبادة الوحيدة التي فرضها هللا ع -3  .المسلمين في مكة 

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

  على المسلم البالغ العاقل    على من تجب الصالة ؟ ـ5

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .جاحداً لفرضيتها منكراً لها فهو كافر  :األولى  : حالتان   ؟.ما حكم تارك الصالة  ـ6
 

 . غير جاحداً لفرضيتها ويتركها تكاسالً فهو مسلم فاسق مرتكب كبيرة :الثانية  

========================================================= 
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 ( العفو والصبر)  في مجال التهذيب الدرس األول
 

 . يحقق له تقوى القلب -2.    يسمو قدره عند هللا وعند الناس -2؟   ما أجر صاحب العفو عند هللا  ـ2
 

 .ال يضيع أجره عند هللا -4.     يكتب من المحسنين عند هللا -3

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .يضاعف له األجر يوم القيامة -2   .أنه في معية هللا  -2؟      ما أجر صاحب الصبر عند هللا  ـ2
 

 .الفوز بالجنة والنجاة من النار  -4        .يؤيد من هللا ويكرم  -3

ثل األعلى في العفو والصبر حيث أنه صبر على الرسول الم   من هو المثل األعلى في العفو والصبر ؟ ـ3

 "اذهبوا فأنتم الطلقاء "  إيذاء قومه له وعفا عن كفار مكة يوم الفتح حيث قال لهم

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 الصبر على المناهي  -2    . الصبر على الطاعات واألوامر ـ2   :اع الصبر ثالثة أنو  ؟  ما أنواع الصبر ـ4
 

 .الصبر على قضاء هللا وقدرته وعدم السخط  -3       .والمخالفات 

========================================================= 

 ( الصالة مواقيتها واألوقات المنهي عنها) الدرس الثاني  في مجال الفقه
 

 ؟اكتب أوقات الصلوات  ـ2

 .يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس  :وقت الصبح   -2
 

 .يبدأ من زوال الشمس من وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شئ مثله: وقت الظهر   -2
 

 .يبدأ من حين الزيادة على ظل الشيء لمثله وينتهي قبيل غروب الشمس : وقت العصر ـ3
 

 .ن غروب الشمس إلى مغيب الشفق األحمر في السماء م :وقت المغرب   ـ4
 

 .من مغيب الشفق األحمر إلى منتصف الليل  :وقت العشاء  -5

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .وعليه التوبة  عظيماً إثما أثم ؟      ما حكم تأخير الصالة عن وقتها ـ 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .                               زوال الشمس من وسط السماء  بعد وقت صالة الظهر -3

 . فع الشمسحتى ترت الصبحمن األوقات المنهي عن الصالة فيها من بعد صالة  -4

 .                                       مثله شيءحين يصير ظل كل  العصر وقت صالة -5

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

عند هللا ومحددة تحديداً دقيقاً في القرآن ألنها أفضل األعمال ؟  علل مراعاة المسلم أداء الصالة في وقتها  ـ6

 .الكريم 

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .  من بعد صالة الصبح حتى ترتفع الشمس -2 ؟.ما األوقات التي تكره فيها الصالة  ـ7
 

 .من بعد صالة العصر حتى تغرب الشمس  -3         .السماء وقت استواء الشمس في وسط  -2

========================================================= 

 (إخالص العمل )  الدرس الثاني في مجال الحديث الشريف
  

 ..............................(األعمال بالنيات  إنما : )قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

أن رجالً خطب امرأة يقال لها أُم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر  ؟ ما سبب رواية الحديث الشريفـ 2

 .أم قيس وهذه القصة سبب في قول النبي لهذا الحديث  فهاجر فلقبوه بمهاجر
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 .يحصل عليها  :يصيبها     ـــ . القصد واإلرادة :النية ؟     يصيبها  -2ــ  النية  -2: ما معنى ـ 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .بالنية الصالحة        بم ترتبط صحة األعمال ؟ ـ3

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .اإلخالص في العمل ؟            ما شرط قبول العمل عند هللا  ـ4

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .من قصد بعمله الرياء أثم ومن قصد به وجه هللا كمل ثوابه    ثر النية في صال  العمل وفساده ؟أما  ـ5

 . ابن المبارك؟  "رب عمل صغير تُعظًمه النية   ورب عمل كبير تُصًغره النية "  من قائل هذه العبارة ـ6

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 أن يوافق شرع هللا  -2 أن يكون العمل خالصاً لوجه هللا  -2؟ اكتب أربعة من شروط قبول العمل الصالح  ـ7
 

 .أن يقصد به الصال  ال الفساد  -4.    أن يبتغي به العزة هلل ورسوله -3

========================================================= 

 ( الوقت في حياة المسلم )  الدرس األول في مجال الثقافة اإلسالمية
 

 .اإلسالم يهتم بالوقت ويقدر أهميته        ؟ اإلسالمما أهمية الوقت في  ـ2

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 "ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي "  من القائل ـ2
 

 . الصحابي الجليل عبد هللا بن مسعود : القائل

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .الصلوات الخمس موزعة على اليوم كله  -2    داته ؟الوقت في توزيع عبا اإلسالمكيف راعى  ـ2
 

 .الزكاة تؤدى كل عام إذا توافرت شروطها  -3  . كل عام مرة منشرعه هللا في شهر رمضان : الصيام  -2
 

 .الحج مرة واحدة بالعمر على المسلم القادر وهي عبادة مؤقتة في وقت معين من السنة  -4

-------------------------------------------------------------------------------------------------. 

مجالسة األخيار والصالحين واالستفادة  -2 ؟ التي يشغل بها المسلم وقت فراغه األعمالعدد أربعة من  ـ3

  ة المرضىزيار -4       تالوة القرآن الكريم -3    قضاء حوائج الناس ومساعدتهم بالخير والنصح -2   منهم
 

 .ممارسة الرياضة  -5

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 الثلث األخير من الليل ساعة السحر التي يتنزل  -2  التي ميزها هللا لما فيها من األجر العظيم ؟ األوقاتما  ـ4
 

 .األيام العشر األولى من ذي الحجة  -3.   إجابةيوم الجمعة وفيه ساعة  -2     .ء الدنيا هللا فيها إلى السما

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

  التسويف -2            الغفلة  -2 ما آفات إضاعة الوقت ؟ ـ5

============= ======================================== 

 (وظائف المالئكة األبرار في الدنيا واآلخرة ) الفترة الثانية في مجال العقيدة الدرس الثالث  
 

 .في السماء وال ينزلون إلى األرض إال بأمر هللا        أين تسكن المالئكة الكرام ؟ـ 2

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟اكتب عمل كل ملك من المالئكة اآلتية أسماؤهم ـ 2

 (موكل بالمطر والنبات واألرزاق): ميكائيل عليه السالم  -2       (موكل بالوحي ) : جبريل عليه السالم  -2
 

 (خازن النار  : )مالك عليه السالم  -4           (الذي ينفخ في الصور ) : إسرافيل عليه السالم  -3
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الموكالن بسؤال الميت في :) السالم  معليه المنكر والنكير -6 (خازن الجنة ) : رضوان عليه السالم  -5

 (الموكل إليه قبض األروا  عند الموت ) : ملك الموت عليه السالم  -7         (قبره 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .حراستهم البن آدم وحفظهم له في يقظته ومنامه  -2؟       عدد وظائف المالئكة مع بني آدم في الدنيا  ـ3
 

 .ت والسيئات كتابة الحسنا -3       .عالقتهم ببني آدم تبدأ قبل والدتهم فهم يقومون عليه في بطن أُمه  -2

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

  سؤال الملكين للعبد في القبر -2  ؟ اكتب أربعة من وظائف المالئكة مع بني آدم في البرزخ وحياة اآلخرة  ـ4
  
 

 .إسرافيل ينفخ في الصور للموت ثم للبعث  -3             .أو تعذبهم  المالئكة تنعم أهل القبور في قبورهم -2
 

 .حشر الناس للحساب  -5            .المالئكة تستقبل المؤمنين يوم القيامة وتطمئنهم  -4 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .المالئكة خلقت من نور والبشر من طين والجن من نار ؟         ارن بين المالئكة والبشر والجنق ـ5

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 الطمأنينة واألنس بالمالئكة الكرام  -2 تهوقدر العلم بعظمة هللا -2ثر اإليمان بالمالئكة في حياة المسلم ؟أما  ـ6
 

 .الحرص على طاعة هللا  -3

========================================================= 

 ( محدودية العقل والحاجة إلى الرسل الكرام عليهم السالم ) في مجال العقيدة الدرس الرابع 
 

 .ركه فت الشر فطلبه وعرف الخير العاقل هو من عرف ـ2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

تارة يظهر التعجب  -2.     التدبر والتفكر في مجاالت مختلفة -2 ؟.ما منزلة العقل في القرآن الكريم ـ 2

 .الشديد من تعطيل العقل 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 .دعوة العقل إلى تدبر آيات هللا في الكون للتعرف على قدرة هللا  -2     ما مجاالت العقل في الشرع ؟ ـ3
 

 . تدبر السنن الربانيةإرشاد العقل إلى  -3    .توجيه العقل لتدبر حكمة التشريع الستنباط األحكام الشرعية -2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  تخبط ذوو العقول في كثير من القضايا واختالفهم فيها -2    ما مظاهر عجز العقل ؟ ـ4
 

عارف الضرورية كمعرفة بعض األمم لخالقها ممن قصور العقول عن الم -3    .تفاوت العقول عند البشر -2

 .عبدوا البقر والصنم

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    .سلمعرفة حقيقة العبادة ال تتم إال عن طريق الر -2؟   اكتب أربعة من حاجة البشرية للرسل الكرام  ـ5
 

 .إصال  الرسل الكرام للنفوس وتطهيرها  -3     .  الحاجة للقدوة الحسنة وهم األنبياء -2

========================================================= 

 ( من يسر اإلسالم) الدرس الثالث  في مجال الحديث الشريف
 

ر بن مسعود الثقفي  كنيته أبو عبد هللا  أسلم عام المغيرة بن شعبة بن عام؟ اكتب نبذة عن راوي الحديثـ 2

 .وشهد الحديبية ومات سنة خمسين للهجرة  الخندق

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 معنـــاها الكلمة

 مددت يدي ألخرجهما من رجليه أهويت ألنزع

 أُتركهما همادع

 أي القدمين فإني أدخلتهما

 لبسهما طاهرتين بعد الوضوء طاهرتين

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 .  باعية في السفرقصر الصالة الر -2      .المسح على الخفين  -2؟     بين بعض مظاهر يسر اإلسالم  ـ 2
 

   باحة الفطر في شهر رمضان للمريض والمسافرإ -4              شرع اإلسالم التيمم -3
 

 .فرض هللا الحج على المستطيع   -5

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   .يحسب وقت المسح من بداية لبسهما -2   .أن يلبسهما على طهارة  -2   الخفين ؟ما شروط المسح على  ـ3
 

 .يكون الُخف ساتراً لمحل الفرض  -4  .يكون المسح على ظهر الُخف  -3

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 . نزع الخف -3.      الجنابة -2   (عدد األيام ) انقضاء العدة  -2   بطل المسح على الُخفين ؟ما الذي ي ـ 4

========================================================= 

 (نزول الوحي على الرسول  )الدرس الثالث  في مجال السيرة النبوية
 

 . الءالخلما تقارب سن الرسول األربعين ُحبب إليه  -2

 . حراء كانت خلوة الرسول في غار -2

 .  في غار حراء للتعبد والتأمل في الكون رمضان كان الرسول يقضي شهر -3

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   .الرؤيا الصالحة في النوم            ما أول ما بدئ به  الرسول  من الوحي ؟ ـ3

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 "اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الهِذي َخلََق " قوله تعالى      ما أول آية نزلت من القرآن الكريم في غار حراء ؟ ـ4

========================================================= 

 (شروط الصالة   (الدرس الثالث  في مجال الفقه
 

  .البلوغ  -3.      العقل -2      .اإلسالم  -2       ما شروط وجوب الصالة ؟ ـ2

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .فال تصح الصالة بدون معرفة الوقت يقيناً : دخول الوقت  -2            ما شروط صحة الصالة ؟ ـ2
 

 .طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسات  -3    .الطهارة من الحدث األكبر واألصغر  -2
 

 .زم القلب على فعل العبادةوهي القصد وع: النية  -6   (الكعبة ) استقبال القبلة  -5  .ستر العورة  -4

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .لتتميز العبادة عن العادة وليتحقق فيها اإلخالص هلل ؟            علل وجوب النية في الصالة  ـ3

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 (ال تجوز )         . صلى رجل قبل دخول وقت الصالة  -4

 ( ال تجوز)           لم يستقبل المصلي القبلة في صالته  -5

 (تجوز )    صالة المسلم الذي يراعي شروط الصالة  -6

 (تجوز )    .بالتيمم تيمم للصالة عند فقده للماء وصلى -7

 (ال تجوز )                       صالة المجنون والمعتوه  -8
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 التطهر بالغسل : من الحدث األكبر   كيف يكون التطهر من الحدث األكبر واألصغر؟ ـ9

 .بالوضوء والتيمم : ومن األصغر 

========================================================= 

 ( الغيبة والنميمة) الدرس الثاني  في مجال التهذيب
 

 . أن يشفي المغتاب غيظه بذكر مساوئ من يغتابه -2  ؟  اكتب ثالثة من أسباب الغيبة  ـ2
 

 .    ظن المغتاب في غيره ظناً سيئاً  -3        .يخوضونمجاملة اآلخرين ومشاركتهم فيما  -2
 

 . تزكية نفسه بتنقيص غيره -4

 .حرمها هللا تعالى وهي من الكبائر           ما حكم الغيبة ؟ ـ2

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .يترتب عليها سلوك يفرق بين األحباب وهي معول هدم للمجتمع المسلم    رتب على الغيبة ؟ما الذي يت ـ3

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

  .القاضي أو السلطان  المتظلم يجوز له التظلم عند -2  ما الصور التي أبا  اإلسالم فيها الغيبة ؟ ـ4
 

 .  تحذير المسلمين من أهل الشر ونصيحتهم -3         .االستعانة على تغيير المنكر -2 
 

 .للتعريف إذا كان معروفاً بلقب كاألعمش  -4

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .الحسد والكبر والكراهية وابتغاء الفتنة بين الناس      افع النميمة ؟ ما دو ـ 5

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .عمر بن الخطاب  ؟  (عليكم بذكر هللا فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فانه داء )  من القائل ـ6

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .الحسن بن علي  ؟   (لقد بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك فأردت أن أكافئك عليه )  ـ من القائل7 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

   .تجلب الشقاق والخصام بين الناس  -2؟    عدد بعضاً من أضرار الغيبة والنميمة ـ8
 

   .تقطع أواصل المحبة بين الناس  -3        .معول هدم بين األفراد والجماعات  -2
 

 . يحرم من الجنة إن مات مصراً على الغيبة والنميمة -4

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .عدل اإلنسان فيما دونه كعدل السلطان مع رعيته  -2   ما صور العدل ؟ ـ9
 

 الكبر عدل اإلنسان مع أكفائه وأقرانه  باالبتعاد عن  -3   عدل اإلنسان فيما فوقه كعدل الرعية مع سلطانها-2 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 ولمن قيلت ؟ وعالم تدل ؟ من قائل هذه العبارة ؟  .......(إن هللا سيهدي قلبك ويثبت لسانك )  ـ 20
 

 .ى أهمية العدل في إلسالم لعلي بن أبي طالب وتدل عل :وقيلت          الرسول :القائل 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .مستجاب الدعوة  وسيكون في ظل هللا تعالى يوم القيامة           ما فضل اإلمام العادل ؟ـ 22

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .على شجاعته  ؟    (أنا النبي ال كذب أنا ابن عبد المطلب ) : عالم يدل قول الرسول  ـ22

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 طريق للجنة -3.  محبة الخلق له -2.   دوام الملك وعدم زواله -2؟        ن فوائد العدلاكتب اثنين م ـ23

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
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الصبر عند  ـ3  باهلل اإليمان -2  حسن الظن باهلل والتوكل عليه -2؟اكتب اثنين من فوائد الشجاعة ـ24

 .الشدائد

========================================================= 

 ( عالقة المسلم بأهل العلم) الدرس الثاني  في مجال الثقافة اإلسالمية
 

 . ورثة األنبياءللعلم مقام عظيم في شريعتنا فأهل العلم هم  -2

 . واألرضالسماء فضل العالم على العابد كما بين ـ 2

 . الخوف والخشية من هللا تعالىالعلم يورث ـ 3

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .فرض كفاية إذا قام به البعض صار في حق الباقين سنة      ما حكم طلب العلم الشرعي ؟ ـ4

 .أن يطهر قلبه من كل غش وحقد وحسد وسوء خلق  -2       م مع نفسه ؟ما آداب طالب العل ـ5
 

 .يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل وال يغتر بالتسويف  -3.     حسن النية في طلب العلم -2 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .    ينقاد لمعلمه ويطيع أوامره -2   ما اآلداب التي يجب أن يتصف بها طالب العلم مع معلمه ومربيه ؟ ـ6
 

 .ال يرفع صوته عنده وال يقاطعه  -3             .أن يجل معلمه ويقدره ويحترمه  -2

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .   أن يبتدئ أوالً بكتاب هللا العزيز حفظاً وتفسيراً  -2؟      ما آداب طالب العلم في دروسه  ـ7
 

 .يجتهد في مراجعة دروسه وكتابة واجباته المنزلية ـ 3         .وال يتخلف عنه  الدرسيلتزم  -2

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

أن يعرف اإلنسان أن  -2  .يعرف اإلنسان بحقيقة نفسه ومكانته في الوجود  -2؟  ما آثار العلم على الفرد ـ8

 . السعادة في الدنيا واآلخرة -4               .أن يعرف الغاية من وجوده ـ 3            .لهذا الكون خالقاً 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .  تسود المحبة واأللفة بين أفراده  -2            ؟ما آثار العلم على المجتمع  ـ9
 

 .تشملهم رحمة هللا وعفوه وتتنزل عليهم البركات  -2

========================================================= 

 (عالقة المسلم برسول هللا   ) الدرس الثاني في مجال الثقافة اإلسالمية
 

 .عالقة طاعة له وعمل بسنته ومحبته صلى هللا عليه وآله وسلم      ما هي عالقة المسلم برسول هللا ؟ـ 2

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 نحب رسول هللا ألن هللا اصطفاه من بين الناس لتأدية  -2؟  اكتب بعض أسرار محبة المسلم لرسول هللا ـ 2
 

 ألننا نعلم أنه أثناء دعوته القى الصعاب وتحمل التعذيب الجسدي والمعنوي فلم يترك  -2  هذه الرسالة
 

 .نحب رسول هللا لكمال خلقه  -4              . من درجات حب هللا لنادرجة  -3            دعوته

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

   ناكتمال اإليما -2         حب هللا لنا -2 ما الثمار التي يجنيها المسلم من حبه للرسول ؟ ـ3

 .حب المسلمين أجمعين  -3

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .نهى هللا المؤمنين من رفع أصواتهم فوق صوت النبي والجهر بالقول له  -2   ما مظاهر توقير النبي ؟ ـ4
 

 .بل يدعوه بلقب النبوة والرسالة ( حمد م) عدم نداء الرسول باسمه العلم  -2 
 

 .الصالة والسالم عليه عندما يُذكر صلى هللا عليه وآله  -3
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------

بيت الرسول ومحبة أصحابه من محبته محبة أهل   ما واجبات المسلم تجاه الرسول وأهل بيته وأصحابه ؟ ـ5

وما دامت محبته واجبة فمحبة ما يحب واجب أكيد فما أحب رسول هللا من لم يحب أهل بيته األطهار 

 .وصحابته األخيار

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

ْجَس أَْهَل " قوله تعالى    بة أهل البيت عليهم السالم ؟ما أدلة وجوب مح ـ6 ُ لِيُْذِهَب َعْنُكُم الرِّ إِنهَما يُِريُد هللاه

يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم ) في حجة الوداع : وقول الرسول ـــ   "اْلبَْيِت َويُطَهَِّرُكْم تَْطِهيراً 

  (يتي به لن تضلوا كتاب هللا وعترتي أهل ب

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

ُ َعِن اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايُِعونََك تَْحَت الشهَجَرِة " قوله تعالى      ما أدلة وجوب محبة أصحابه؟ ـ7  "لَقَْد َرِضَي هللاه
 

وا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أٌحد ذهباً ما أدرك ُمد أحدهم وال ال تسب:) وقول الرسول

 ( نصيفه 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟( أبا و زوجاً ) هات موقف يدل على أن الرسول  كان رجل األُسرة األول  ـ8
 

كان للرسول تسع نساء كان يعدل بينهن في السكن والنفقة والكسوة والمبيت والزيارات وكان يرحمهن وال ـ 2

 . يسمعهن إال ما يرضين 
 

وكان خير اآلباء ألبنائه حيث كان يحمل الحسن والحسين وهما صغيران وكان يقبلهما ويالعبهما وكذلك ـ 2

 .باقي أبنائه 

=========================================================== 
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 م 5202 /4202سابع للصف الالفصل األول  اللغة العربيه مذكرة
 

 الفتره األولى

 من سورة أل عمران: الدرس األول 
 

 :الفهم واالستيعاب  أجب عن األسئلة  اآلتية 
 

 :اختر المكمل  المناسب لكل مما يلي  ـ2 
  

   .تربية نفسية وسلوكية صالحة  :تقدم اآليات السابقة   -2
 

            .جميعا المؤمنين : الخطاب في اآليات السابقة موجه إلى  -2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 :أكمل  مما يأتي بما هو مناسب ـ 2
 

( التقوى ) وهي واحدة  جامعة  : بقة دعوة إلى التزام قيم كريمة عرضت على النحو التالياآليات الساـ 2

 .هللا والتقرب إلى هللا والبعد عن المعاصي  الخوف الشديد من؟ وضح  معناها 
 

 .الذنوب اإلنفاق في السر والعالنية  وكتم الغيظ االستغفار من  :من دواعي التقوى قيم أخرى هي ـ 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------    

 لعباده المتقين تقدم اآليات عرضا سخيا ومكافأة عظيمة من هللا ـ 3
 

 .جنة عرضها السموات واألرض  ؟حدد تلك المكافأة ـ 2
 

 . كتم الغيظواالستغفار من الذنوب ووالضراء  اإلنفاق في  السراء؟  عند هللاوضح أسباب  استحقاقها ـ 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟لحسنى التي تنسجم داللتها مع موضوع اآليات وجوها العاماع خطا تحت أسماء هللا تعالى ضـ 4

 ( العليم  - الغفور  - الملك -الكريم  -الجبار  -لرحيم ا - الواسع)           

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 :أكمل ما يأتي  في ضوء فهمك لآليات ـ 5
 

 .اإلحسانوبالمستغفرين  إلى ـ    .اإلحسان  وبالمنفق  إلىـ     .اإلحسانترقى التقوى بالحليم إلى درجة ـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 :وما يناسبها من المجموعة  الثانية بوضع الرقم المناسب ين كل جملة من المجموعة األولى صل بـ 6

 (ب  )    الرقم (أ  )  

 بارتكاب ما يجلب عقاب هللا تعالى -2 3 يصبح المذنبون في زمرة  المتقين  - 2

 بالتوبة الصادقة ودوام االستغفار  -2 2 يعاقب هللا على ارتكاب الفاحشة  -2

   يظلم اإلنسان نفسه -3

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 :سجل أثرين يحققهما لك عفوك عمن أساء إليك أو ظلمك ـ 8
 

 .انتشار  المحبة بين الناس واأللفة  والتعاون : مع الناس ـ 2        المغفرة من هللا:هللا مع  ـ2

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 :هات من اآليات ما يلتقي مع معنى كل حديث شريف مما يأتي ـ 8 
 

الذين إذا فعلوا فاحشة  أو ظلموا أنفسهم  ذكروا هللا : قال تعالى ( وأتبع الحسنة السيئة   تمحها  )  ـ2

 . فاستغفروا لذنوبهم
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 .والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس: قال تعالى  (إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب )  ـ2

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .اللهم اغفر لي ذنبي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت  ؟ دعاء جيد فيه استغفار هلل تعالى ذكر زمالءك بـ 9

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .كيف تتعامل مع من أساء إليك متعمدا في ضوء فهمك لآليات؟ ـ 20

 أنصحه بأن يكتم غيظه  وال ينفعل وأكون حليما معه وأعفو عنه : اإلجابة    

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

التشجيع على االستمرار في المغفرة  ه؟المكافأة بالمغفرة على المكافأة بالجن هللا تعالى تقديم ـ2 :علل ـ 22

 .والمغفرة وسيلة لدخول الجنة 
 

 .  التأكيد على قدرته ووحدانيته على مغفرته للناس؟ (ومن يغفر الذنوب إال هللا ) ال بسؤتعالى  تعقيب هللاـ 2
 

 إغراء ا لهم وتشجيعا على االستمرار  في ؟استخدام الجنة جمعا جزاء للعاملين بعد إفراد ذكرها أول اآلياتـ 3
 

 لتطيب نفوس  العباد  وتنشيطهم للتوبة ولبيان أن الذنوب وإن حلت (وهو تفصيل بعد إجمال ) عمل الطاعات
 

 .فو هللا تعالى أجل  وأوسع فإن ع

 ****************************************************************** 

 : الثروة اللغوية 
   

 :اشر  معنى  ما تحته خط  فيما  يأتي في سياقه ـ 2
 

( مته هللاتذكروا عظ) ة من هللا طلب المغفر{ (ذكروا هللا) والذين إذا  فعلوا فاحشة  أو ظلموا أنفسهم } -2

 االستغفار 
 

 يسبحون  ـيصلون  -يتفكرون  { قياما وقعودا  وعلى جنوبهم ( يذكرون هللا)} ـ2
 

 تذكر هللا { ربك إذا نسيت ( واذكر)} ـ3

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .الضراء  ـالسراء   : تين بينهما عالقة تضادهات من اآليات كلمـ 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 :اكشف في معجمك عن معنى كل من ـ 3
 

       .الغضب الشديد :   الغيظ  -      .الكتم  ـالمنع  ـالحبس : الكاظمين   -                . هالشد: الضراء   -
 

  مستمرين دائمين: خالدين  -                         يصمموا : يصروا  -             . هالمعصي:   هفاحش -

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 الترغيب: يغلب على اآليات أسلوب     : ختيار المناسب لما يأتيضع خطا تحت االـ 6

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 وتعالى من عباده تكمن الدقة في طلبه سبحانه   ؟"َوَساِرُعوْا إِلَى َمْغفَِرٍة : " ما وجه الدقة في قوله تعالى ـ 7
 

 .السرعة في االستغفار وعدم التأخير

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 :تبعا لما هو مناسب( ذم ) أو ( مد  ) اكتب جانب كل آية مما يلي كلمة ـ 8
 

 ذم"                وبئس القرار" ـ                مد          " َونِْعَم أَْجُر اْلَعاِملِينَ "ـ 
 

 مد  "     طوبى لهم وحسن مآبـ                 ذم فسحقا ألصحاب السعير    " ـ 
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 : السالمة اللغوية
 

 .نحن من نسارع إلى الصالة عند سماع النداء؟   ة الجمعيغحول الجملة السابقة إلى ص -2
 

 :ميز الجملة المفيدة من غير المفيدة فيما يأتي  -3

 ( جملة مفيدة) .                          اإلنفاق في سبيل هللا  سلوك حميد  -

 (  غير مفيدةجملة  )  اإلنفاق في سبيل هللا والعفو عن الناس وكظم الغيظ      -

 ( جملة  مفيدة)  .                           الجنة جزاء المستغفرين التائبين  -

 (جملة غير مفيدة)   يخلد في جنات النعيم                                          -

 =========================================================== 

 الزلزال: الدرس الثاني 

 :االستيعاب أوال الفهم و
 

 :ب عن االسئلة التالية أج
 

 أن معظم الزالزل  خلص من هذه الموازنة ؟ فإالموازن الكاتب بين الزالزل العنيفة والزالزل غير العنيفة ـ 2
 

 حد ولكن قليل من الزالزل تكون شديدة العنف كثيرة الضرر تشق االرض وتهدم أبها شعر وال ي هتكون ضيعف
 

 .اء البيوت وتقطع الكهرب

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

الم إسباب حدوث الزالزل عن نظرة الشعوب القديمة ومفكريها ألفت نظرة العلماء المعاصرين الى اختـ 2

حوت  رض ثابتة ويحملها حيوان ضخماأل نأكانت تظن كانت الشعوب القديمة تعزو اسباب حدوث الزالزل ؟

 و ثور أ
 

 .لى ذراع  حدثت الزالزل إرض من ذراع و نقل األأتحرك  فإذا

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 سطح أالصخور على من انزالق كتل  أتنش ؟سباب حدوث الزالزل وفق النظريات العلمية الحديثة أما ـ 3
 

 .يضا اذا انزلقت كتل الصخور الضخمة في اتجاهين متعاكسين أانكسارات وتحدث 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 :ضع خطا تحت التكملة الصحيحة لكل مما يأتي ـ 4
 

  دفع المياه داخل ابار النفط -:قد يتسبب االنسان في حدوث الزلزال من خالل  -
 

  درجة قوتهاـ : يرتكز مقياس رشتر للزالزل على قياس مقدار 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 :أمام العبارة غير الصحيحة فيما ياتي ( × )  م العبارة الصحيحة و عالمة اما( √  ) ضع عالمة ـ 5

 (×)معظم الزالزل التي تحدث للعالم تكون من النوع العنيف المدمر   -

 ( √) اليونانيون يعتقدون أن الزلزال يحدث نتيجة اندفاع البحار من االرض   -

 ( √ )صادر حدوثها ل تستطيع أن تحدد ماالجهزة الحديثة لقياس الزالز -

 ( √ )مقياس مركالي يعد نموذجا مطورا لقياس الزالزل    -

 ( ×)سجل الكويت الحديث يخلو من أي حالة من حاالت الزالزل   ـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟ي رشتر و مركالي لقياس الزالزلوضح الفرق بين مقياسـ 6
 

 . يبين درجة قوة الزلزال عند مصدر حدوثه :مقياس رشتر 
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 .يبين درجة قوة الزلزال بحسب مقدار احساس الناس به  : مقياس مركالي

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 فيم تدبره واعتباره ؟مام ظاهرة الزالزل وغيرها من الظاهر موقف المتدبر المعتبر ألمسلم يقف ا ـ7
 

 يعتبر من الزالزل فهي دليل قدرة هللا سبحانه ويزداد بذلك ايمانهيتدبر المسلم و

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

وضح مواقف الكويت االنسانية ودورك من خاللها في اثناء الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها بعض ـ 8

 مناطق 
 

 تقدم لهم العون و المساعدة المادية في العالم ؟

 ****************************************************************** 

 : هاللغوي هثانيا الثرو
 

 ؟وضح الفرق بينهما من خالل استخدامك لهما في تعبيرين. فات أليه وااللتفاف عنه االلتـ 2
 

 ( يجب االلتفاف الى دور الشباب في المجتمع)االلتفاف اليه  أي االهتمام به   -
 

 ( وسائل اللهو يجب االلتفاف عنها )االلتفاف عنه  أي االنصراف عنه   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟حدد معنى كل منهما -اختلف ضبط بنية الفعل االولى عن الثاني فاختالف معنياهما تثبت  ـتثبت ـ 2 

  .باألدلة تثبت النظرية ـ رض تثبت بالجبال و الثاني أي تؤكد وبرهن الفعل االول أي تستقر مثل األ

***** ************************************************************* 

 :التذوق الفني : ثالثا 
 

  : اختر من الموضوع ثالث عبارات اعجبتك مبينا سر اعجابك بكل منهاـ 2
 

 . صور التاريخ شخصا يسجل:  سجل التاريخ عددا من الزالزل  ـ 
 

 .لصخور بالكائن الحي الذي يجهدصور ا: تتعرض الصخور لضغط يولد فيها جهادا ـ 
 

 . صور االرض بالوحش الذي يلتهم الناس:  التهمت االرض ما يقرب عشرين رجال  ـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .التهمت االرض ما يقرب عشرين رجال : جمل في نظرك مبينا سبب اختيارك اختر التعبير األـ 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ما سر الجمال في كل من التعبيرين االتيين ؟ـ 3
 

 . زالق كتل الصخوريصور الزالزل ببناء ينشا من ان:      أ الزالزل من انزالق كتل الصخور تنشـ 
 

 . صور الصخور بالكائن الحي الذي يجهد: تتعرض الصخور لضغط يولد فيها جهادا   ـ 

 ****************************************************************** 

 : هاللغوي هرابعا السالم
 

 :اقرا الجملة االتية وحدد ركنيها مع ضبطهما ـ 2
 

  زء من القشرة االرضية تحدث في ج هالزلزال هز

 .ه هز: ـ الركن الثاني   الزلزال: ـ الركن األول     جمله اسميهـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 :اجعل الجملة البسيطة في كل مما يأتي جملة ممتدة ـ 2
 

 .شجار فيدمر المدن ويقتلع األ عصاراإليثور 
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 .وقع زلزال عنيف احدث اضرار هائلة 
 

 .حدأاهتزازا ضعيفا لم يحس به  رضاهتزت األ

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 :نها اقرا الجمل االتية وعين الفعل و الفاعل في كل مـ 3
 

 البالد :ـ الفاعل  تعرضت   :ـ الفعل           تعرضت البالد لهزة خفيفة    ـ 

 الكويت :ـ الفاعل   تساعد     :ـ الفعل             تساعد الكويت المنكوبين     ـ 

 دول :ـ الفاعل تمد يد       :ـ الفعل   ين دول كثيرة رتمد يد العون للمتضرـ 

 طائرة :ـ الفاعل توجهت       :ـ الفعل المنكوبة طائرة االغاثة الكويتية   توجهت الى المناطق ـ 

 =========================================================== 

 إلى هللا: الدرس الثالث 

 :الفهم واالستيعاب 
 

 .توصل اإلنسان إلى معرفة الخالق وعبادته بالعقل والتفكر بنعم هللا وآالئه ـ 2
 

 .شكرا له وى طاعة له وخوفا منه تكون العبادة هلل تعالـ 2
 

 .البكاء والتضرع  ـصالة القيام  ـالخشوع في الصالة  ـالدعاء : مظاهر العبادة هلل تعالى ـ 3
 

 .ويستشعر نعم ربه عليه المؤمن عندما يتذلل العبد هلل  تدمع عيناـ 4
 

 .العقل والفؤاد  -تذليل الدنيا للناس ـنسان خلق اإل :من نعم هللا تعالى الواردة في األبيات ـ 5

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 :امأل كل فراغ بما يناسبه ـ 2
 

 . الثانيالبيت الذي يشير إلى توجه العبد إلى خالقه في جميع األحوال هو البيت  -
 

 . الخامسهو البيت  تعالى أن يسخر األرض لمعيشته البيت الذي يشير إلى أن اإلنسان استطاع بمساعدة هللاـ 
 

أحيانا على  تسيطر األهواءولكن  سعيداوليحيا  الكونليسير في  بالعقلميز هللا سبحانه وتعالى اإلنسان ـ 

 .اإلنسان فتضلله 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

الحزن واأللم على هؤالء الذين شردوا عن .." : هجر اإليمان بعض " الشعور الذي يسيطر علي حين أقرأ ـ 3

 .طريق الهداية 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

لخير في الدنيا وتهدي ألن الفئة المؤمنة هي من تنشر ا ؟لوال الفئة المؤمنة لما ظل في الدنيا خير : علل ـ 4

 .فيرحم هللا بهم األرض الناس له 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 : ألبيات التي تناسب كل آية فيما يلي اـ 5

 .البيت السادس ( : لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم )  ـ 
 

 .البيت الثاني عشر ( : الذين يذكرون هللا قيما وقعودا وعلى جنوبهم ) ـ 
 

 .البيت السابع ( : ولقد كرمنا بني آدم ) ـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 فهناك أناس عرفوا خالقهم وموالهم " : إيمانهم هلل تعالى ال يتساوى الناس في طاعتهم و"  توضيح عبارةـ 6
 

 .فأذعنوا له طاعة وإيمانا كبيرا ومنهم من ضللتهم األهواء فكفروا وجحدوا نعمة هللا عليهم 



 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال  الجمعية الكويتية للعمل الوطني    

 www.kwsfna.com                            ا ويحرم بيعهاالرجاء الدعاء لمن أعدها ونشره
 

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)أشبيليه قطعه

22 

 : هاللغوي هلثروا
 

 :اختيار من متعدد -2
 

 .الفالة :  مرادف فدفدـ             .المطر الضعيف : مرادف رذاذ ـ 
 

 .  موارد :جمع مورد ـ            . هبصير: مفرد بصائر ـ     .أصلي : تعني  أتهجدـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 : توضيح معنى ما تحته خط فيما يلي  -2
 

 .تعبر  ـتخترق :  السهام بقوة في الهدف تنفذـ           .تنقطع  ـ تنتهي :  تنفد نعم هللا علينا كثيرة الـ 

 

 .عود يتوكأ عليه : في سيره  بعصااستعان العجوز ـ          .خلف أمره : العبد ربه  عصىـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 (   ننُشد ـنسَعد  ـتفُسد )    :ضبط بنية الكلمات التالية  -3

***************************************** ************************* 

 :التذوق الفني  -
 

 .الطباق ودوام التسبيح هلل تعالى ( الصبح والمسا : ) تين أفاد الجمع بين الكلمـ 2
 

 .تستجدي رضاك وتطلب : العبارة التي توضح شدة توسل العبد إلى الخالق ـ 2
 

 .ر الجامد بالشيء الطري اللين أنه شبه الصخ( : ن لنا صخر وأخصب فدفد أل: ) الجمال في قوله ـ 3

 ****************************************************************** 

 : هاللغوي هالسالم -
 :ضبط ما تحته خط فيما يلي ـ ا2

 

 .اسم معطوف على مفعول به منصوب مثله  : . يؤدي المسلم الصالة ثم الدعاَء ـ 
 

 .اسم معطوف على اسم مجرور :   .على النبيصالِة يبدأ المسلم دعاءه بحمد هللا فالـ 
 

 .اسم معطوف على المبتدأ مرفوع مثله :  .ركنان أساسيان من أركان اإلسالم الصالة والزكاةُ ـ 
 

 .اسم معطوف على اسم مجرور :   . يؤدي الحجاج الفريضة بالطائرة أو السيارِة ـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 : امأل الفراغ بحال مناسبة ـ 2
 

 .    مسرورايقابل المسلم نعم هللا ـ                  . متذلاليتوجه المسلم بالدعاء إلى هللا ـ 
 

 . خاشعايقف المصلي بين يدي هللا تعالى ـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  نفس :ـ نفوس            رخي: ـ أخيار          هوى: ـ أهواء  :مفرد ما يلي ـ 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 :الذي وقع عليه الفعل في الجمل التالية االسم ـ 4
 

 .بجنة خالدة  المؤمنين يجزي هللاـ      .لوجه هللا صديقَه يسامح المسلم ـ       .أعماله  وزرَ يحمل اإلنسان ـ 
 

 .من سورة الفرقان آياٍت حفظت ـ     .في العطلة الصيفية  كتابينقرأت ـ 

========================================= ================== 

 ال شيء يحول دون النجا : الدرس الرابع 
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 :االستيعاب الفهم و: أوال
 

 .األمل ـ قوة اإلرادة  -تحدي الصعاب عنوانا آخر مناسبا لهذا الموضوع ؟   ـ ضع 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة  ـ استنتج الفكرة الرئيسة التي تعبر عن مضمون هذا الموضوع ؟2

 .إنساني رعايتهم مطلب ضروري وو

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

أن اإلعاقة مع قوة اإلرادة ال تحول دون  وضوع و مضمونه وضح ذلك ؟ـ هناك عالقة بين عنوان الم3

 .النجا  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ع تتعلق بأسباب اإلعاقة وأنواعها؟ـ سجل ثالث معلومات وردت في هذا الموضو4
 

 .سيارات تسبب كثيرا من اإلعاقاتحوادث ال -2
 

 .يزداد عدد المعوقين في دول العالم الثالث لقلة الرعاية الطبية -2
 

 .اإلعاقة الحركية تؤدي إلي فقد قدرة الجسم علي الحركة  -3

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 :علل ما يأتي  -5

 .بسب تزايد أعداد المعوقينالوقاية من اإلعاقة قبل وقوعها؟  حرص كثير من الدول علي -2
 

 .حرصا علي مشاعرهم وان اإلعاقة ال تنقص من قدرهم م؟إعطاء اإلسالم المعوقين قدرهم و مكانته -2
 

قادر علي تحدي الصعاب وتحقيق  إليمانها بأن المعوقالخاصة ؟  تاهتمام دولة الكويت بذوي االحتياجا -3

 .طموحاته 
 

 .بسب كثرة حوادث السيارات والتي تكون إعاقتها أحيانا كبيرة  ؟ارتباط حدوث اإلعاقة بالتهور في القيادة -4

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 : ا يلي برهن علي م -6
 

سلم لعبد هللا ولية الرسول صلي هللا عليه وت: تياجات الخاصة و إعطائهم حقوقهم اهتمام اإلسالم بذوي االح -2

 .بن أم مكتوم علي المدينة المنورة  عندما خرج إلحدى الغزوات 
 

الكويتي أنشأت الكويت للمعوقين النادي  :حتياجات الخاصة و رعايتها لهم عناية الكويت بذوي اال -2

 .الرياضي 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .لكل من األسرة و المدرسة دور في رعاية المعوقين  -7
 

 .رعاية المعوق و االهتمام بعالجه من اإلعاقة  :دور األسرة  -
 

 . ي تنمية مواهب المعوق و إبراز قدراته العمل عل :دور المدرسة  -
 

  .عليه أن يحترم المعوق و يشعره بأنه فرد عادي له حقوقه  :دور المجتمع  -

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 :التكملة الصحيحه  -8
 

 .إصابة األعضاء الحسيه :  ج من تنت اإلعاقة الحسية -2
 

 .رعاية األم الحامل والتحصين ضد األمراض: من وسائل الوقاية من اإلعاقة قبل وقوعها  -2
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ألن عاهته ال  : رجال أعمي علي المدينة عندما خرج في إحدى غزواته ولي الرسول صلي هللا عليه وسلم -3

 .تنقص من قدره

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 :أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي(  x )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √) ضع عالمة  – 9
4 

 (√)       .     مها بالفئات الضعيفة فيهاـ رقي األمم وتقدمها يقاس باهتما

 ( x) .                              ة المعوقين تخلو بعض الدول من شريح -

 ( x ).                                         اإلعاقة تكون بعد الوالدة فقط   -

 (√)  .وقدرة علي االندماج في المجتمع كثير من المعوقين لديهم نبوغ  -

 ( √ ). مما يهدف إليه هذا الموضوع العناية بذوي االحتياجات الخاصة -

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 :من الخدمات التي يقدمها النادي الكويتي للمعاقين  -20
 

 .االشتراك في المسابقات الدولية  -       .توفير األنشطة الرياضية والثقافية   -

***************** ************************************************* 

 : لثروه اللغويها: ثانيا  
 

 .بناًء عالياً : صرحاً  ـ        .يقلل : يُحٌد  -.        أعضاء مشوهة :عاهات  معنى  -2

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .سد  أو تحقيق: في الجملة األولي بمعنى : تلبية   -2

 .لبيك اللهم لبيك :  وفي الثانية بمعنى  - 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .أقرانه  :هي  (  أمثاله في كل شيء  ) الكلمة التي معناها   -3

 ****************************************************************** 

  :التذوق الفني : ثالثا 
 

 .تحرص  كثير من الدول علي التحصين ضد األمراض   :ـ التعبير األكثر قوة 2
 

 .تدل علي  قوة الحماية والمناعة من األمراض ( التحصين ) ن كلمة أل  :السبب  -
 

 .يسهم النادي الرياضي للمعوقين في  اندماج المعوق في المجتمع   : تعبير األجملال  -2
 

 .تدل علي المشاركة في جميع المجاالت ( اندماج ) ألن كلمة  :السبب  -

 ****************************************************************** 

 :السالمه اللغويه : رابعا  
 

 .صديقة الرياضية  للمعوقين دول شقيقة و ةشاركت في الدور -2

 .دول  :ـ الركن الثاني     .شاركت  :الركن األول  -     .جملة فعلية   :نوع الجملة   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .فعل ماض :    أْسهَمَ :                .فعل أمر :أًْسِهْم  :  نوع الفعل    -2

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 الفتره الثانيه

 أهل الكويت: الدرس األول 
 

 : اشتملت القصيدة على المعاني اآلتيةـ 
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 ا وفخاراً ـ دمت لنا أمن4   ـ كم لك من يد يا وطني3     ـ ديمقراطية الكويت2   ـ عريق أنت يا وطني2

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : ـ توزيع المعاني السابقة على معاني القصيدة 2

 ( ا)    .عريق أنت يا وطني

 ( 4)           ديمقراطية الكويت

 ( 3)   كم لك من يد يا وطني

 (2)    اراً دمت لنا أمنا وفخ

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

دلل على ذلك من تعبيرات الشاعرة في المقطع ( األرض والشعب والتاريخ: ) ال وطن إال بوجود ثالث ـ3

 ؟األول

 . موانئ أبحر منها الزمانـ     . شعب عظيم ورب كريمـ      . واحة حب وبر أمان

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .حبها لها وشدة تعلقها بها    ـ عالم يدل تكرار الشاعرة السم الكويت في كل مقطع؟4

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :  ـ هات أمثلة لنشاطات الكويت في كل من5
 

 .مجلس األمة ـ الصحف المتعدده  :ممارسة حرية الرأي 
 

 .تقديم المساعدات في الكوارث لكل الدول : تخفيف هموم الخائفين 
 

 .وم بها على مستوى المنطقةالمبادرات المتعددة التي تق: لعرب احتضانها ألشقائها ا

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :ـ أكمل ما يأتي بما هو مناسب6
 

 .مصدر الغذاء والطعام ورمز للنماء اختارت الشاعرة القمح رمزا لعطاء الكويت ألن القمحـ 
 

 .األبراج ـ المتحف العلميجميلة في الكويت من المظاهر الـ 
 

 .حرية الرأي من الدالئل الدالة على عراقة الكويتـ 
 

 .تعلقهم بهامما يبرهن على حب أهل الكويت لها ـ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : ا باألهم ـ رتب ما يلي مبتدئ7
 

 : أنت تحب وطنك ألنهـ 

 (   2)     .يغمرك بعطاءاته الكثيرةـ 

 (   3)     . يرفعك في مواقفه العظيمةـ 

 (   2)     . هو وطنك وإليه تنسبـ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :  همه من كل من عبارات الشاعرة التاليةـ وضح ما تف8
 

 .إن حرية اإلنسان ليست أمرا طارئا بل ثابت وقديم :ـ حرية الرأي فيك تراث طويل 2
 

 .مشاركة اإلخوة في الكفا  والنضال: لجرا  مع الثائرين تقتسمين اـ 2

 ****************************************************************** 
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 :الثروه اللغويه :  ثانيا
 

 :استبدل فيما يأتي بالكلمات فوق الخط كلمات من عندك تؤدي المعنى المقصودـ 2
 

 .الملجأ أو المالذ: للضائعين الوسادةكوني ـ 
 

 يحيط بها ويحفها:  العنفوان يسيجهاأرض ـ 
 

 . تحتضن وتضم:  أوالدها تعانق كاألمـ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .النشاط ـ الحيوية ـ القوة:  قدم ما يمكنك من مترادفات يقترب معناها من معنى كلمة العنفوانـ 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :  الفراغ فيما يأتي بكلمة مناسبةامألـ 5
 

 "الديمقراطية: " ممارسة اجتماعية ووطنية تترجم تعبيرا معاصرا نسميه( حرية الرأي)ـ 2

 "الواحة ـ البرعم: " كلمتا قدم وصفا واضحا لما تعنيه

 .جديدة ةإشراقتدل على  :البرعم       .رمز للمكان الذي يشعر فيه اإلنسان باألمان والهدوء  :الواحة 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (متعجال ـ مسافرا ـ باحثا ـ مفكرا )ـ 6

 :امأل كل فراغ مما يلي بكلمة مناسبة مما سبق

 .مفكراً حرت في مشكلتي أبـ         .باحثاً  كتابيأبحرت في ـ       .مسافراً أبحرت في السفينة ـ 

 ****************************************************************** 

 :  التذوق الفني : ثالثا
 

 :  ضع دائرة حول التكملة المناسبة لما تحته خط فيما يأتي 2
  

 بال استثناء :  تعطين ضوءك للعالمين أحبك كالشمسـ 2
 

 أشيلك برعم ورد بأعماق شعري :أشيلك حيث ذهبت حجابا بصدري ـ 2
 

 :  انتق من عبارات الشاعرة السابقة ما يرمز إلىـ 2
 

  واحة حب وبر أمان:  أننا بالكويت نحتمي ـ 
 

  أشيلك حيث ذهبت:  أننا نعلن فخرنا بالكويتـ 
 

  أشيلك برعم ورد : أن الكويت فطرية الجمالـ 
 

 : أكمل على طريقة الجملة األولىـ 3
 

 

 .لنخيل في أصالتها وانتمائها للعروبةالكويت كا
 

      في إشراقه على العالم : الكويت كالنجم المنير
 

 في حنانها وعطفها على أبنائها: الكويت كاألم 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الكويت مالذ وملجأ عند الشدائد كما المنارة ؟  ما العالقة بين الكويت والمنارة (كوني المنارة للضائعين)ـ 3

 . التي يهتدي بها الضائعون وسط البحار

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .ه الكويت بالمنارةتشبي     وضح الصورة الجميلة لهذه العالقة؟ـ 4
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  :  امأل الفراغات في الجمل التالية بكلمات تقدم إيقاعا منسجماـ 5
 

   .الكرامة والسالم  وطنكويت يا ـ 
 

    .  لألنام الشمسكويت يا نور ـ 
 

 . رمز الوئامت األمومة واألخوة و أنـ 

 ****************************************************************** 

 :ه اللغوي هالسالم : رابعا
 

 .أتحب الظالمينـ           . أال تسعى الكويت إلى السالمـ 

 ؟ن السؤال الثاني بالنفيأجب عن السؤال األول باإلثبات وعـ 2
 

 .ال  ال أحب الظالمينـ 2    .الكويت إلى السالمبلى تسعى ـ 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :  في مكانه المناسب فيما يأتي لتكون جمال مفيدة( قائم ـ المجتمع)ضع كال من ـ 2
 

 . على التكافل ائمقالكويتي قديما وحديثاً المجتمع ـ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :  اكتب الجملة الممتدة من بين كل جملتين فيما يأتيـ 3
 

 .الثانية هي الممتدة:  يون متعاونون في السراء والضراءالكويتـ     .الكويتيون متعاونونـ 
 

 .الثانية هي الممتدة:  من االحتالل البغيض تحررا كامالً تحررت الكويت ـ       .تحررت الكويتـ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ا يصلح لنفيها مما سبقم انف الجملة التالية مستخدما معها كل ( ال ـ لم ـ لن ـ ليس ـ ما) ـ 4
 

 .  تكثر المجاعات في العالمـ 
 

 لن تكثر المجاعات في العالمـ    لم تكثر المجاعات في العالم ـ    ال تكثر المجاعات في العالم

 =========================================================== 

 ابتسم: الدرس الثاني 

 أوال : الفهم واالستيعاب 
 

 2ـ ضع خطا تحت المكمل الصحيح لما يأتي :
 

 2ـ أوصي الكثير من المفكرين لمن يبحث عن حياة مريحة سعيدة : بالمر  والتبسم
 

 2ـ من نتائج الحياة المريحة السعيدة انها تطرد : السامة والملل
 

 3ـ اتبع الرسول _ صلى هللا عليه وسلم _ في ضحكه ومزاحه منهج : االعتدال
 

 4ـ يفتخر جرير بن عبد هللا البجلي : بتبسم الرسول صلى هللا عليه وسلم في وجهه
 

 الشريف الحديث في ورد بما العمله صدق أخيك وجه في تبسمك :  وسلم عليه هللا صلى الرسول قالـ 5

 السابق يؤدي إلى : نشر المحبة و األلفة 
 

 6ـ المقصود بـ )ال بست القضية ( هو : خفيت واشتبهت عليك

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2ـ علل ما يأتي :

 2ـ ضرورة إجادة البائع فن االبتسامه؟ لجلب المشترين واستلطافهم
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 2ـ ضحك الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد دعوته بدعاء السفر؟ ضحك هللا للدعاء
 

3ـ بكاء المرأة العجوز بعد سماعها لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم :ال يدخل الجنة عجوز؟ لخوفها من 

 عدم دخول الجنة

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( تراباأ عربا   أبكارا فجعلنهن   إنشاء أنشأنهن إنا ):  تعالى قال ـ4  
 

 2ـ استنتج حقيقة بينتها اآليات الكريمة السابقة ؟ إن النساء يرجعن شباب عند دخولهن الجنه .

 

 2ـ أخرج من الموضوع ما يتفق مع مضمون اآليات الكريمة السابقة؟ قول أبي الدرداء رضي هللا عنه :  إني 
 

 ألجم فؤادي ببعض الباطل ) أي اللهو المبا  ألنشط الحق(

******* *********************************************************** 

 ثانيا : الثروه اللغويه :
 

 2ـ وضح المعنى المقصود بكل التعبيرات التالية :
 

 ـ ال غرو : ال مبالغه                                       ـ تزجية للوقت : تمضية أو ضياع للوقت
 

 ـ بأبي هو وأمي : فداء أو أغلى من أبي وأمي         ـ قناطير مقنطرة : الذهب والزينه

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4ـ يختلف تعريف الضحك علميا عنه لغويا فما التعريف اللغوي للضحك؟هو شكل من أشكال التعبير الصريح 
 

 عن التسلية والمر  .

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5ـ وضح معنى ما تحته خط فيما يلي :
 

 ـ يعاني المسافر في الصحراء الصدى : العطش
 

 ـ رددت اسمي بالجبل فأجابني بالصدى : تردد موجات الصوت

************* ***************************************************** 

 ثالثا : التذوق الفني :
 

  تأثير مدى سبق ما ضوء في وضح الصادي كبد على الماء قطرات من أهنى الصحابة أروا  على مزاحهـ 2

ه؟أصحاب نفوس في وسلم عليه هللا صلى الرسول  
 

 استلطافهم وتقربهم منه و زيادة حماسهم وطر  الثقة في نفوسهم .

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ؟ ولماذا ؟ الخلق سوء على الداللة في أجمل اآلتيين التعبيرين أيـ 2
 

 ـ جف خلقه .    ـ ساء خلقه .   : ـ جف تدل على عدم وجود الخلق

************* *****************************************************  

 رابعا : السالمه اللغويه :
 

 2ـ ضع أسئلة لإلجابات التالية :
 

  ؟وسلم عليه هللا صلى الرسول وصانا بمـ .    الضحك في باالعتدال وسلم عليه هللا صلى الرسول أوصاناـ 
 

؟ وسلم عليه هللا صلى ضحكه كان كيفـ .       لربه طاعة وسلم عليه هللا صلى ضحكه كانـ   
 

.راحلته يركب حين السفر بدعاء يدعو وسلم عليه هللا صلى الرسول كانـ   
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؟راحلته يركب حين وسلم عليه هللا صلى الرسول يدعو كان بم  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2ـ حدد نوع األسلوب في كل جملة مما يأتي :
 

 ـ اضحك فإن الضحك بلسم للجرو  :  أسلوب أمر
 

 ـ ال تعبس في وجه أصحابك :  أسلوب نهي
 

 ـ ال يحب الناس غليظ القلب :  أسلوب نفي

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3ـ إنه صديقك عن اإلفراط في الضحك بأسلوب نهي مناسب : ال تزيد في الضحك فأنه يميت القلب

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

: منهما كل في الفعل يؤكد بما اآلتيتين الجملتين نمـ 4  
 

 ـ يتبسم المسلم في وجه أخيه تبسما                    ـ يستقبل الصديق صديقة استقباال

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5ـ اقرأ الجملتين اآلتيتين وحدد الركنين األساسيين في كل منهما :
 

 ـ الضحك المعتدل بلسم للرو  والنفس : الركن األول : الضحك المعتدل    الركن الثاني : بلسم
 

 عبوس وجهك وتجهمه سبب لنفور الناس منك : الركن األول : عبوس                 الركن الثاني : سبب

 =========================================================== 

 القبره والفيل: الدرس الثالث 

 : الفهم واالستيعاب : أوالً 
 

 :ضع خطاً تحت التكملة الصحيحة لكل مما يأتي ـ 2  
 

                                         التضامن  :مما تحث عليه هذه القصة  -2             هرمزي :تمثل القصيدة السابقة قصة ـ 2
 

  بعقله : نستنتج من خالل هذه القصة أن اإلنسان يقاس  ـ4            التكبر :تنفر القصة من خلق ذميم هو ـ 3
 

                                    العاشر  : تركزت الحكمة المستفادة من القصة في البيت  -4

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : مما يأتي بما هو مناسب أكمل كالً  ـ 2
 

 (  الخيال حيث صورت الحيوانات كشخصيات تتكلم ):  القصيدة مؤثرة جاذبة ألنها اعتمدت على -
 

 .  ( هودمن هكليل )اسمه  لقصة مستمد من كتاب البن المقفعمضمون ا -

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .الضفادع   ه ـالقبرـ الفيل ـ   ه؟حدد من القصة ثالث شخصيات رئيس -3

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 يش الط  -التعالي    -  هلوحشيا    :استنتج من األبيات ما يدل على كل من   -4
 

           واغتـــال في الفؤاد أغلى ثمرة  فداس في حمى الغرور عشها  : هالوحشيـ 
 

  والكبر عن حق الضعيف أبطره    يمشي إلى الماء بجسم هادر   :التعالي ـ 
 

  يقول أولى للضعيــــــف المقبرة   وكان في الجوار فيل أرعن  : الطيشـ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟على الفيل  هوضح أثر كل منهما في تغلب القبر من أهم أسباب النصر ـالتخطيط  ـاالتحاد ـ 5 
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 . لمساعدتها في استرداد حقها من الفيل  هندما تجمعت الطيور كلها مع القبرع االتحادكان أثر ـ 
 

نحو الماء فيل أن هناك ماًء قريباً فأسرع  عندما قامت الضفادع بإصدار األصوات فاعتقد ال يطالتخطأما ـ 

 . فسقط في الحفرة 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : ماذا يقصد الشاعر بكل من ـ 6
 

 هس له مكان في الدنيا غير الموت وهذا قانون الغاباإلنسان الضعيف لي :ه أولى للضعيف المقبرـ 2

 .والمتكبرين 
 

 .قتل أحبهم وأصغرهم غدرا  :اغتال في الفؤاد أغلى ثمرة ـ 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

اكتب من أبيات الشايجي البيت الذي يتفق مع البيت أكبادنا تمشي على األرض  بيننا    وإنما  أوالدنا ـ 7

  ؟السابق
 

 واغتال في الفؤاد أغلى ثمرة  اس في حمى الغرور عشها        فد

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : فيما يلي ه أمام العبارة غير الصحيح(  X)وعالمة ه أمام العبارة الصحيح( )المة ضع ع -8
 

 (   X)   يستخلص من القصيدة أن قوة األمم تقاس بجيوشها وأسلحتها            -2

 (   )وليس كل ضعيف منهزما                           ليس كل قوي منتصرا  -2

 (   X )   بالحق دليل على التكبر والغطرسة             االعتداد بالنفس والجهر ـ 3

 (   )هر من مظاهر التواضع            اإلحسان إلى الضعفاء من العمال مظ -4

 (   X )   محاسبة المقصر في عمله تعد درجة من درجات الظلم                   -5

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟فدتهما من قراءتك لهذه القصيدة استخلص عبرتين استـ 9
 

 .ضرورة اجتناب التكبر والغرور ـ         .ه الحرص على التضامن والوحد

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ه ؟من محفوظك تحث على التضامن والوحد هاكتب آية قرآنيـ 20
 

 "وتعاونوا على البر والتقوى " ـ     "واعتصموا بحبل هللا جميعا وال تفرقوا " 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ه ؟أو يبين آثارهما اإليجابي  ة ك بيتا يحث على التضامن والوحدهات من عندـ 22
 

 نحن هنا إن يحن الموعد                لدعوة العرب هنا نرصد 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

دلل على ذلك من خالل األحداث التاريخية التي لتدبير والتخطيط قد ينتصر الضعيف على القوي بحسن اـ 22

 ؟مرت بها بالدك الكويت 
  

لشعب الكويتي لم يكن يملك األسلحة المدمرة التي يمتلكها الجيش العراقي الغاشم ولم يكن في قسوته وقوته ا

 ولكن 
 

  .   بتخطيط أبنائه وحسن تدبيرهم استطاعوا النصر عليه واسترداد حريته 

 ****************************************************************** 
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 :ه اللغوي هالثرو :ثانياً 
 

 .َعْبرة  ـ ِعْبرة  -2

ل ؟ - ل هو  أي اللهفظين يُنَاِسْب الَمْعنَى في البيت األوه   .ه َعبراللهفظ يُنَاِسْب الَمْعنَى في البيت األوه

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

              .رعنـــاء ؟   لفظ للُمذهكر هات المؤنث منه ( أْرعن )  -2

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :ما يأتي هات ضد كل م -3
 

  عاقــــل :أرعـن ـ         هالفرقـــ :ه الوحدـ        مشهور -معروف  :ه نكـــرـ       التواضـع  :الكبـــر ـ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :آلتيين المعنى بين التعبيرين ا وضح الفرق في -4
 

 . تقتـــل الفيـل  هكادت القبـرـ      . للفيــل   هكــادت  القُبـــَـرـ 
 

 . هقتل الفيل أو قربت من قتل هأوشكت القبر :الثاني ـ        مكرت  جهـزت مكيـدة وفـخ للفيـل: األول ـ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : الفراغات فيما يأتي بما هو مناسبامأل  -5
 

 هديـــل: ى صوت الحمام يسمـ                     نقيقـــاً :  ىصوت الضفدع يسمـ 
 

 صهيـل :صوت الحصان يسمى ـ                        نهيــــم : صوت الفيل يسمىـ 
 

 صيـــا  : صوت الديك يسمىـ                     فحيـــح : صوت األفعى يسمىـ 

 ****************************************************************** 

 : التذوق الفني  :ثالثا 
 

 :وازن بين كل تعبيرين مما يأتي ـ 2
 

 هالمظفر هحين انضوى جمع الطيور يومها    تحت لواء الوحد
 

  هوبعضها يبدى لبعض معذريومها     حين التقت كبرى الطيور 
 

  . هوالقو هأعم وأشمل من الثاني حيث استخدم الشاعر جميع الطيور وهذا يدل على الوحد البيت األولـ 
 

 .  والتخاذل والجمع خاص لكبار الطيور  هيدل على الفرق أما الثاني ـ

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .ـ واختار من جمع الطيور أصغره          .ه ـ  واغتال في الفؤاد أغلى ثمر
 

 . وتهور ويعبر عن الغدر هووحشيه اغتال أقوى من اختار حيث أن االغتيال  فيه قسو

 ****************************************************************** 

 : ه اللغوي هرابعا السالم
 

 : ـ اقرأ الجمل التالية وحدد الجملة االسمية منها  واذكر عالمة إعراب كل من ركنيها2
 

 (  هاسمي هجمل)  :. مجسد للمغرور مثل في هذه القصة ـ الفيل
 

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة    الفيل :الركن األول ـ 
 

 مة رفعه الضمة الظاهرةخبر مرفوع وعال     مثل :الركن الثاني ـ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 : ثم اقرأ الجملة كاملةً دل على زمان وقوع الفعل وسببه ـ نم الجملة اآلتية بما ي 2
 

 .في كسب الرزق أمال ً صباحاً اجتمعت الطيور ـ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :ثم اقرأ الجملة كاملةً ل على ما وقع عليه الفعل وصفته ـ نم الجملة اآلتية بما يد 3
 

 . هالضعيف هالقبر ـ أعانت الطيور 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :ـ  امأل الفراغين فيما يأتي بما يصف الفاعل ويؤكد الفعل   ثم اقرأ الجملة 4
   

 . ههرول هإلى الحفر المتكبرـ هرول الفيل 

 =========================================================== 

 المقداد بن عمرو: الدرس الرابع 
 

 :  فقالوا هتحدث عنه أصحابه ورفاق

المقداد بن عمرو كان قد حالف  مرو بن األسود بطلنا هذا هأول من عدا به فرسه في سبيل هللا المقداد بن ع) 

في الجاهلية األسود بن عبد يغوت فتبناه فصار يدعى المقداد بن األسود حتى نزلت اآلية الكريمة التي تنسخ 

بن سعد والمقداد من المبكرين باإلسالم وسابع سبعة جاهروا بإسالمهم وأعلنوه  التبني نسب إلى أبيه عمرو

 (. حامال نصيبه من أذى قريش ونقمتها فيه شجاعة الرجال وغبطة الحواريين
 

 :  اختر الفكرة الرئيسة التي تضمنها الموضوع من بين ما يليـ 2
 

  . ه والتضحية في سبيل هللاقوة اإليمان ربت المسلمين على حب هللا ورسول :ه الفكــر

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ؟ أكمل مما يلي بكلمة واحدة مكونا عنوان متعددة للموضوعـ 3
 

 .ورسولهحب هللا في ـ      .  هالجنفارس اشترى من هللا ـ       .  فارسعظمة نبي وحمية ـ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  : رتب األحداث التالية وفق ورودها في الموضوعـ 4
 

 ( 5)  . بشراسول هللا صلى هللا عليه وسلم امتأل قلب رـ 
 

 ( 4 ) .   لة سعديستمع لمقوصلى هللا عليه وسلم  النبيـ 
 

 ( 3 ) .  لمقولة المقدادتهلل وجه النبي صلى هللا عليه وسلم ـ 
 

 ( 2 ) .  فأحسن القولرضي هللا عنه  رتحدث أبو بكـ 
 

 ( 2 ) .  عدت فرس المقداد في سبيل هللاـ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  : أكمل ما يأتي مكونا معلومات قدمها الموضوعـ 5
 

 ... غزوة في اإلسالم انتصر فيها المسلمون على المشركين..غزة بدر أول ـ 
 

 . الرسول صلى هللا عليه وسلمحدى الواليات التي والها تولى المقداد على عهد رسول هللا إـ 
 

 .  جاهروا باإلسالم هسبع سابعالمقداد ـ 
 

 .  موسى عليه السالمخذل بنو إسرائيل سيدنا ـ 
 

 . األنصار كان سعد بن معاذ زعيمـ 
 

 . ه أن يتولى أي إمارة مرة ثانيرفض المقداد ـ 
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 . يوم بدر مثل يقتدى به عمر بن الخطابكان رأي ـ 
 

 .  بن العوامالزبير ـ  ومرثد بن أبي مرثد ـ المقداد بن عمرو -عدد فرسان المسلمين يوم بدر ثالثة ـ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  : عبر عن المشاعر التي يحركها فيك كل مما يليـ 6
 

 . الوفد من المشركين :  قريش وقد أقبلت ببأسها الشديد وخيالئهاـ 
 

 . الحرص والتواضع:  قف يستوثق من استعداد المسلمين للقتالقد والنبي صلى هللا عليه وسلم ـ 
 

 . شدة اإليمان باهلل والحب الكبير بالرسول صلى هللا عليه وسلم:  سعد وهو يساند موقف المقدادـ 
 

مشاعر الخوف والتجبر من   حب الشهادة والنصر للمسلمين : المسلمين والقرشيين: التقاء الجمعين ـ 

 .  القرشيين

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : انسب كل مقولة مما يأتي إلى صاحبها مما بين القوسين ثم بين مناسبتهاـ 7

 (ب ) المجموعه الرقم (أ ) المجموعه 

 المقداد بن عمرو رضي هللا عنهـ  3 سيروا وابشرواـ 2

  الرسول صلى هللا عليه وسلمـ  2 لعل هللا يريك منا ما تقر به عينيكـ 2

  سعد بن معاذ رضي هللا عنهـ  2 امض لما أراك هللا فنحن معكـ 3

 بنو إسرائيلـ  4 اذهب أنت وربك فقاتالـ 4
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  : جانب العبارة غير الصحيحة  ( x )جانبي العبارة الصحيحة وعالمة) / ( ضع عالمة ـ 8
 

 ( / ) .  ثقة المجاهد باهلل تحقق نصره وإن تواضع سالحهـ 
 

 ( x ).  سطوة القوة تصنع النصر دائماـ 
 

 ( x ) .  يضحي المسلم في سبيل كل فكرة يزينها له اآلخرونـ 
 

 ( / )  .  ن الذين شاركوا في غزوة بدر كانوا مهاجرون وأنصارالمسلموـ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 أميرا :  إحدى الواليات فصارواله النبي صلى هللا عليه وسلم ـ 9

************************************** **************************** 

  :ه اللغوي هالثرو
 

 : بين فيما يأتي معنى ما فوق الخط في سياقهـ 2
 

 . قول الحقـ القول والكالم الصحيح  :صدق ـ  .  :  صدقعن أجاب المقداد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -
 

 . هثابتون عند لقاء المعرك: صدق ( : عند اللقاء  لصدقإنا )ـ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  : أخرج مما سبق العالقات التالية شعارات -أبشر  -شعائر ـيمينك  ـبين يديك  ـشعار  - تهللـ 2
 

  أبشرـ تهلل : عالقة ترادف ـ           خلفك ـبين يديك : عالقة تضاد ـ 
 

  شعار ـشعارات : عالقة مفرد وجمعه ـ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  فيغشى الزهو والصلفـ 3

  التكبر والتفاخر: الصلف ـ            اإلعجاب: الزهو : مرادف ـ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : هات مفرد ما بين القوسين في العبارات التاليةـ 4
 

  .أبدى نصير المدينة في بدر شجاعة عظيمة:   في بدر شجاعة عظيمة هالمدين( أنصار ) أبدى ـ 
 

  .الحق نصيرا مهما عال الباطللن يعدم  :  . مهما عال الباطل( أنصارا)لن يعدم الحق ـ 

 ****************************************************************** 

 : التذوق الفني
 

 : وزع العبارات التالية على نحو ما يعرض الجدول بعدهاـ 
 

حرج وال ال  ـتهلل وجه الكريم ـ  أعطيناك مواثيقنا فامضـ  إنا لصبر في الحربـ  تقر به عينك اليوم)  

 ( هو من طراز الحديث لمن أراد حديثا ـتثريب 

 

 على الحماسة للقتال عبارات تدل الطمأنينة والرضا وراحة النفس عبارات تدل على

 أعطيناك مواثيقنا فامض تقر به عينك اليوم

 إنا لصبر في الحرب تهلل وجه الكريم

 هو من طراز الحديث لمن أراد حديثا ال حرج وال تثريب

** **************************************************************** 

  :ه اللغوي هالسالم: رابعا 
 

 . ( يبد المقداد رأيه بعد ولمرضي هللا عنه  تكلم أبو بكر وعمر) ـ 2 
 

  : فيما يلي هميز ال الناهيـ 2
 

 . للجنس هال نافي: حرج وال تثريب  الـ        . هال الناهي: ال تبخس المقداد حقه ـ 
 

 . هال نافي: أعجبني قول المقداد ال غيره ـ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  : اقرأ الجمل اآلتيةـ 3

 إعرابه الفاعل إعرابه الفعل الجمله

مضارع مرفوع  يتجنب  هيتجنب المسلمون الفتن الظاهرة والباطن

 بالضمة الظاهرة 

مرفوع بالواو ألنه  المسلمون 

  جمع مذكر سالم

ال يتخلف عن مناصرة اإلسالم 

 المجاهدون الصادقون 

مضارع مرفوع  يتخلف 

 بالضمة الظاهرة 

مرفوع بالواو ألنه  المجاهدون 

 جمع مذكر سالم

لم يتردد الصحابيان في إعالن موقفهما 

 المؤيد للنبي 

مضارع مجزوم  تردد ي

 بالسكون 

مرفوع باأللف ألنه  الصحابيان 

  مثنى

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :ه حول الجمل السابقة إلى جمل إسميـ 2
 

  : ه والباطن هون الفتن الظاهرالمسلمون يتجنبـ 2

 .مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة واو الجماعة فاعل : يتجنبونـ 
 

 . المجاهدون الصادقون ال تخلفون عن مناصرة اإلسالمـ 2
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 .مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة واو الجماعة فاعل : تخلفونـ 
 

 . الصحابيان لم يترددا في إعالن موقفهما المؤيد للنبيـ 3

 مضارع مجزوم بلم وعالمة الجزم حذف حرف النون ألنه من األفعال الخمسة وألف االثنين فاعل : ترددايـ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ؟ نى والجمعاجعل الجملة للمفردة المؤنثة ثم المث.  الدين بإتباعإال  تفلحلن ـ 3
 

 . الدين بإتباعلن تفلحا إال  :المثنى ـ           . الدين بإتباعلن تفلحي إال  : هالمؤنث هالمفردـ 
 

  .الدين بإتباعلن تفلحوا إال  :الجمع ـ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  : اآلتية لجماعة المتكلمين مرة وجماعة الخطاب مرة أخرى هالجمل اجعلـ 4
 

 .ه عن حياة الصحاب تقرؤونأنتم  ـ    هنحن قرأنا عن حياة الصحابـ : . ه قرأت عن حياة الصحابـ 

=========================================================== 
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Set book questions - 5/ 201 4201 ade SevenGr 

Unit one 
My favourite music classical music/ pop/jazz…)What’s your favourite music?   -1 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

It is a rare animal from the middle east.  yx?   What’s an Arabian Or -2 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

3- What’s your favourite thing? Why do you like it? 

with my homework and I  My favourite thing is my computer because it helps me

can play games on it too.  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

4- Who are the handicapped? 

to  They are people who have injury in their body or mind that makes them unable

do some things like walking. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

5- What problems may the handicapped people face? 

arking for a) People looking at them in a strange way.  b) Places with no special p

them . 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Dealing with them with love and  How can we help the handicapped?    -6

and parking. b) Giving them what they need like wheelchairs       kindness . 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

It is a home for the Inuit people in the Arctic.  What’s an igloo?    -7 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

8- Why do the Inuit people like to stay in an igloo? 

Because it is warm, easy to build and very safe in the storm. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

9- How do the Inuit people build the igloo?   

from ice blocks and with a fire in the middle. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

10-Why do people in the USA like to build straw homes? 

re cheap, easy to build and safe.Because they a 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

11- How do people in Yemen build their homes? 

l People in Yemen have got earth homes that are traditional and have beautifu

decorations. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

12- Which people like to live in tents? Why? 

hair tents are very comfortable, easy to carry and -The Bedouins, because the goat

storms.safe in sand  
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

13- How is the traditional tent of  Bedouins usually built? 

It is usually built from goats’ hair and they have got two rooms one for the visitors 

nd one for the family.a 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

14-What do you know about Bayt Al-Bader? 

It is an old house in Kuwait and now it used to show local handicrafts. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

15-What do you know about the Imperial Palace? 

It is in China. It is a home for the emperor and it’s got 9000 rooms. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

16-What do you know about the Great Pyramids of Giza? 

They are the oldest buildings. They are royal tombs and they are made of two 

million blocks. 

=========================================================== 

TwoUnit  
1-What do we need to practice cave diving?  

good breathing equipment and good training . 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

2-What advice would you give a friend who wants to go cave diving? 

Always hold the line .  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

.Don’t follow, thinkAlways listen to what the trainer ( teacher ) says:  -3 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

4-What are the most important rules in football? 

Don’t move the ball with your hands.  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

5-What do you know about Michael Owen? 

He is a famous football player and he plays for Liverpool football team. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

football and swimming. I like Which sports do you like the most?                 -6 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

.It helps to keep us healthy and fitWhy is it important to practice sports?            -7 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 I am a Kuwaiti. What’s your nationality?                            -8 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

9-What do you know about Tariq Al-Qallaf ? 

He is a Kuwaiti handicapped fencing champion who won many medals. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

a thin sword.It is a sport that involves fighting with What’s fencing?         -10 
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

11-What’s Taekwondo? 

a martial art sport and it means hitting with hands and feet. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

She is a Kuwaiti taekwondo champion. kout? -Who is Iman Al-12 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

13-What’s meant by a combat sport?  [  Give examples  ] 

It mean a sport where two players fight each other like boxing, fencing and 

taekwondo. 

=========================================================== 

Unit Three 
1-What’s your routine on a school day? 

fternoon, I do my home work I usually get up early and ready for school. In the a

and use the internet to look for information. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

2-What do you usually do in the week-end?  

nner.my grandparents and then go out for di 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

3- What safety rules should  we follow at the science lab? How can we stay safe in 

a science lab?   

 t play games or tricks.b) Don’.    a) Always wear a lab coat and goggles 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

4-What’s your favourite school subject? Why? 

It’s science because it tell us about everything around us.  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

5- Where do scientist do their experiments? Where do scientist work? 

in their laboratories.  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

6- Mention two of your school rules? 

b) Always be in time for school..          a) Always wear the school uniform 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

7-Why does a liquid go up the straw? 

It goes up the straw because of the air pressure .  

=========================================================== 

Unit Four 
It means training before acting out the role .What’s a rehearsal?                         -1 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

To know the role better . Why is rehearsing important?       -2 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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He is a thief who lived in England in the bout Robin Hood?  What do you know a-3

. past who used to steal from the rich to Give the poor 

It’s fun to watch jugglers and clowns. Why do people like to go to the circus? -4 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

I can see animals, clowns, jugglers and clowns. What can you see in a circus?    -5 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

walking on a tightrope, juggling  and arn in a circus?     What activities can you le-6

riding a pony. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

gym.It has a great library and a big   What’s the best thing about your school?    -7 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

8-Mention two things that should be found in an ideal school 

Science and computer labs.- .       Interesting lessons and trips to museums- 

=========================================================== 

Unit Five 
   . b) a compass.         a) a torch What do you need when you go camping?    -1 

.f) food and water .     e) a map.    d) a camping stove.        c) a tent 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

2-What can people enjoy in the desert?      

They can enjoy wild life, beautiful mountains and the fresh air.  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Take enough food and water.     How can you de safe while you’re camping?-3 

We should keep a compass and map to know the way- 

Use sun cream and insect repellent.- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

4-What clothes should you wear when you go camping?  

coloured clothes and hat-Wear light-        Wear sunglasses to protect your eyes.- 

Take a warm jacket to wear if it gets cold at night.- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

5-Which is the most famous department store in the world? Why ? 

It is Harrods, in London. Because it is very big(7floors), it has the most expensive 

sale.   shoes in the world and it has the biggest winter 

=========================================================== 

Unit Six 
1-What do you need to make an apple crumble?       

We need: apples, flour, sugar, cinnamon and oats. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

2-What is your favourite restaurant? Why?        

I like pizza hut because it has many types of pizza. 
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fruit and vegetables .  ?               What food keeps you healthy-3 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

It is a religious festival after the month of Ramadan when Fitr?     -What is Eid al-4

rayer.Muslims pray a special Eid p 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

5-What does Eid al-Fitr mean to you?  

It is a time to help the poor and visit relatives and to forget arguments.  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

It lasts for 3 days. Fitr last?                 -How long does Eid al-6 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

7- What do you know about the “Chinese New Year Festival”? 

It celebrates spring and lasts for 15 days. People decorate houses and streets with 

flowers and fruit and on the last night there is a lantern festival and fireworks. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

8-What do the Chinese do in the new year festival?        

They visit relatives and young people get money in red envelopes.  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

9- What is the Helston ”furry dance”?    

It is a celebration of the coming of spring in England.  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

10-What do the English do in the “ furry dance” festival?         

They decorate the streets with flowers and follow an old route in town. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

They cook special stival”?      How do the Japanese celebrate “The New Year Fe-11

food  and rice cake and put paper decorations. They say prayers and visit friends. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

12-What is your favourite shopping market in Kuwait? Why?   

The Avenues because it has nice shops, 10 cinemas and 35 restaurants and cafés.     

===========================================================  

Water                                                           
 

The Water Cycle (also known as the hydrologic cycle) is the journey water takes 

as it circulates from the land to the sky and back again.The Sun's heat provides 

Plants also  .energy to evaporate water from the Earth's surface (oceans, lakes, etc.)

The water vapor eventually  .lose water to the air (this is called transpiration)

condenses, forming tiny droplets in clouds. When the clouds meet cool air over 

land, precipitation (rain, sleet, or snow) is triggered, and water returns to the land 

(or sea). Some of the precipitation soaks into the ground. Some of the underground 

But most  .water is trapped between rock or clay layers; this is called groundwater

http://www.brooonzyah.net/vb/
http://www.brooonzyah.net/vb/
http://www.brooonzyah.net/vb/
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of the water flows downhill as runoff (above ground or underground), eventually 

returning to the seas as slightly salty water. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Unit (1) My family and I                                                 
 

My name is Jassim. I'm 12 years old. I'm from Kuwait. I have got two brothers 

and one sister. My father is a teacher and my mother is a teacher, too.  

We live in a modern house. I like school and my favourite subjects are Arabic  

and Maths. I'm good at basketball . 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ave diving) C2Unit (                                                  
 

Cave diving is a type of sport . It needs special scuba tools to be used .It is rarely 

practised due to the skills and equipment required, and because of the risks. 

Despite these risks, water-filled caves attract scuba divers. Divers hold a coloured 

line to show them where to swim.They dive down into caves. I would like to 

practise this sport oneday . 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

My daily routine ) 3Unit ( 
 

I always wake up at six o'clock to get ready to go to school. I have my breakfast 

and wear my school uniform. My father takes me and my brothers and sisters to 

school by his car. At school, We study, learn, play and enjoy our time. In the 

afternoon, we come back home, have our lunch and do our homework. After that , 

I play football with my friends. In the evening, I watch cartton films and useful 

programmes. At night, we sit together to have dinner. I go to bed at 10 o'clock . 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

My school) 4Unit ( 
 

We go to school every day. My father takes me to school by his car. We study 

different subjects. I like English and Arabic. I'm good at Maths. I always get high 

marks in exams. My teachers love me and I love them, too. My friends and I play 

and study together. I like my school very much . 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Camping :) 5Unit ( 
 

I like camping very much. We go camping when the weather is fine.We like going 

out to the desert in spring, where tents and camps are allowed, so we set up tents, 

walk, break the routine of daily work and take some rest and relax. We go to the 

campsite for a camping trip. We need a tent, matches, tin opener and a torch. We 

don’t need a stove. We cook on the campfire. We take a compass or a map to know 

the directions .  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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POTATO SOUFFLESWEET ) 6Unit ( 
 

A light food which has a lot of air in it, is made mainly from eggs, and can be 

either sweet or savoury: 

3 cups mashed sweet potatoes - 2 eggs - 1 cup sugar - 1/2 cup milk -1/2 tsp. salt      

1 tsp. vanilla - 1/3 stick margarine, melted . Mix together and put into well greased 

baking dish. 

    TOPPING 

1 cup brown sugar - 1/3 stick margarine - 1/3 cup flour - 1 cup coconut - 1 cup 

nuts, chopped .Mix well. Sprinkle over souffle. Bake in preheated oven for 30 

minutes at 350 degrees . 

===========================================================  
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 .              من بيئات األرض الحيوية تمتاز بالنباتات المتفرقة واألمطار القليلة جدا   :الصحراء ـ 29
 

 .   خط تخيلي يحيط بمنتصف الكرة األرضية ويبعد مسافات متساوية عن القطبين  :ـ خط اإلستواء 30
 

     .ن وشا  األرض غالف بارد وقاسي يحتوي على القشرة والجزء العلوي م :ـ الغالف الصخري 32

======================================================== 

 .               الحية ـ تقرر النظرية الخلوية أن مصدر الخاليا هو الخاليا2
   

 .     غشاء الخليةوما يخرج من مواد هو أجزاء الخلية يتحكم في ما يدخل  من -2
             

 .            جدار الخليةلنباتية عن الخلية الحيوانية بوجود تتميز الخلية ا -3
     

 . الفجواتالعضيه الخلوية  التي تقوم بتخزين الماء والمواد الغذائية  -4
 

 .        الغشاء الخلوييحمي الخاليا ويضبط حركة المواد منها وإليها  -5
   

           .    الميتوكوندريا محطات توليد الطاقة في الخلية -6
  

توجد المواد الكيميائية الهاضمة التي تفتت المواد الغذائية والفضالت واألجزاء المسنة من الخلية في   -7

 .              الليسوسومات 
 

 .         األمال  ـ الغشاء الخلوي منفذا لجميع المواد التالية ماعدا8
                   

 .        األسموزيه قال خالل غشاء الخليةنتلماء من اإلالخواص التالية تمكن اأحد  -9
                 

 .  خمسة أطوارقسم العلماء اإلنقسام الميتوزي إلي   -20
 

 .       نفصاليالطور اإلنقسام الميتوزي ينشطر السنترومير وتنفصل الكروماتيدات في في اإل -22
              

 . تالف ترتيب جزيئاتهااختختلف خواص المواد بسبب  -22
 

 .   الماس مادة تترتب جزيئاتها في شكل شبكة ثالثية األبعاد شديدة الصالبة -23
 

 . المرآة الجزء الذي يعكس الضوء ألعلي خالل المكثف في المجهر المركب يسميـ 24
 

 . شاء الخلويالغتزان الداخلي كن الخلية من الحفاظ علي حالة اإلالتركيب الخلوي الوحيد الذي يمـ 25
 

 . الجدار الخلويمن أجزاء الخلية يسمح بنمو النبات راسيا ألعلي ويحتوي علي ألياف سليلوزيه ـ 26
 

 . البروتيناتتعتبر الريبوسومات مصانع تخليق ـ 27
 

 . غشاء خلويو   جدار خلويتتشابه الخلية البكتيرية والخلية النباتية في وجود ـ 28
 

 . القلبي و  الهيكلي و األملسمنها ثالث أنواع من األنسجة  يوجد في جسم اإلنسانـ 29
 

 . النسيج مجموعة من الخاليا المتخصصة وتؤدي وظيفة محددة تعرف ب ـ 20
 

 . الجهاز الدورياألجهزة العضوية القلب والدم وشبكة األوعية الدموية تكون  ـ22
 

 . ثاني أكسيد الكربونو  يناألكسجو  الماء الغشاء الخلوي منفذا لبعض المواد مثلـ 22
 

 .   ثاني أكسيد الكربونو  الماء الخلية تحتاج في عملية إنتاج السكريات إلي مادتين طبيعيتين هما ـ23
 

 .        األكسجين+ سكر الجلوكوز          طاقة ضوئية  كلوروفيلثاني أكسيد الكربون     + الماء ـ 24
                                 

 6H2O    +6CO2   كلوروفيل+طاقة ضوئية      . C6 H12O6 + CO2 ـ 25
 

 . جلوكوز و أكسجين في البالستيدات الخضراء تستخدم طاقة الشمس لفصل الماء إلىـ 26
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 6CO2+ 6H2O +                              6O2C6 H12O6طاقة    (ATP)ـ 27
  

 .الميتوكندريا تحدث المرحلة الثانية من التنفس في ـ 28
 

 . التخمر الكحوليالتخمر الذي يحدث في فطر الخميرة ـ 29
 

 اإلنشطار و  الميتوزي االنقسام و الطور البينياحل رئيسية ـ تنقسم دورة الخلية إلى ثالث مر30

 .السيتوبالزمي 

 . الطور البينييكتمل حجم الخلية وتركيبها خالل الجزء األول من ـ 32

 . جدار الخليةالسيتوبالزمي في الخاليا النباتية عن طريق   نشطارااليحدث ـ 32
  

 . غشاء الخلية ي في الخاليا الحيوانية عن طريقالسيتوبالزم نشطارااليحدث ـ 33
 

 . الكربونالماس والجرافيت والسناج مواد مختلفة الخواص تتركب من مادة ـ 34
                           

                        .  الهيليومي أخف غاز في الطبيعة عتبر ثانالغاز الذي يـ 35
 

                                                      .   الذرة مادة ال يمكن تقسيمها إلى ما هو أصغر منها بالطرق المعروفة لفصل المادةـ 36
 

                  .  ناتإللكتروا جسيمات صغيرة تحمل شحنة سالبة تدور حول النواة ـ 37
 

              .  النيوترونات  جسيمات ليس لها شحنة توجد داخل نواة الذرةـ 38
 

                         . النظائر بـتسمى ذرات العنصر نفسه التي تختلف في عدد النيوترونات ـ 39
 

                            .  دوره كل صف أفقي عبر الجدول الدوري يسمىـ 40
 

                   . المغنسيوم الذي يستخدم في أفالم التصوير  العنصرـ 42
 

                 .الهالوجينات بـ تسمى العناصر التي  تقع في المجموعة السابعة عشرـ 42
  

             .  الغابات الصنوبريةبيئة حيوية تمتاز باألشجار ذات األوراق اإلبريه ـ 43
 

 . رتفاعاإلالمسافة الرأسية من فوق مستوى سطح البحر تسمى  ـ 44
 

                          .الجزيرة قطعة من اليابسة تحيط بها المياه من جميع الجهات ـ 45
 

              .السيزموجراف جهاز استطاع علماء األرض من خالله تحديد الموجات الزلزالية ـ 46

     .نواة الذرة  في البروتونات ري هو عدد العدد الذـ 48
 

 .تقل يمين الجدول فإن نشاط الفلز إلىكلما تحركت من اليسار  -49
 

 . الفوالذ تتشابه خواص الالنثنيدات النقية مع -50
 

 . األلمنيوم  ادة المستخلصه من خام البوكسيتالم -52
 

 .النيتروجين من الهواء الجوى% 80عنصر ال فلزى يقع في المجموعة الخامسة عشر يمثل  -52
 

 . النيتروجين الالفلز الوحيد السائل عند درجة حرارة الغرفة -53
 

 .27الهالوجينات عناصر تقع في المجموعة  -54
 

 . تزيد كلما اتجهنا نحو عمق األرض فان كثافة المواد -55
 

ى قديما هي النظرية نظرية علمية توضح أن جميع كتل األرض مرتبطة مع بعضها بقارة عظم -56

 . نجرافيةاإل

 .على سطح األرض بالنسبة لمساحة اليابسة  مساحة المياهالجزء المظلل يمثل ـ 47
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======================================================== 

 . لوجود غشاء الخليةعلل تحتفظ الخلية ببيئة داخلية ثابتة على الرغم من تغير ظروفها ؟    ـ 2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  بسبب الكروماتين التي تحوي المادة الوراثية ؟  قدرة  النواة على توجيه الخلية للقيام بوظائفها الحيويةـ علل 2

 ؟خرى في الحصول على الطاقة ال تعتمد النباتات على الكائنات األـ علل 3

 . ة من  الشمسالحتوائها على البالستيدات الخضراء التي تقوم باقتناص الطاق 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   ؟الشعور بإحساس مؤلم في العضالت بعد الجري لمسافات  بعيدة مدة من الزمنـ علل 4

 .بسبب إنتاج حمض  الالكتيك خالل عملية التخمر 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 .بسبب اصطدام جزيئات غازاته بجسم اإلنسان  ؟     الشعور بتأثير الهواء على الرغم من عدم رؤيته ـ 5

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟ يتميز الجرافيت بملمس ناعم أملس ـ علل 6

 .زالقها فوق بعضها البعض إنألن الجزيئات ضعيفة الترابط مع بعضها البعض  مما يسمح ب

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  .تحتوي جميع أجزاءه على الكمية نفسها في كل مكوناته     ؟ر العطر خليطا متجانسايعتبـ علل 7

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  البروتونات موجبة الشحنةألن عدد االلكترونات سالبة الشحنة يساوي عدد ؟   الذرة متعادلة كهربائيا ـ علل 8

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 .  تحتاجه الغدة الدرقية لتؤدي وظيفتها بكفاءة ؟       إضافة عنصر اليود إلى ملح الطعامـ علل 9

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

     ألنها نشطة جدا      ؟توجد الفلزات القلوية في صورة مركبات ـ علل 20

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    (ثاني أخف غاز ) ألن الهيليوم أخف من الهواء ؟  هيليوم في البالونات والمناطيد يستخدم عنصر الـ علل 22

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   ؟الدوريترك مندلييف أماكن فارغة أثناء تصنيفه للعناصر الكيميائية  في الجدول ـ علل 22

 .ليتم ملؤها بعناصر لم تكتشف بعد   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟يكون في حالة صلبة  لألرضعلى الرغم من ارتفاع درجة الحرارة إال أن اللب الداخلي ـ علل 23

 في اللب الداخلي   بسبب الضغط العالي جدا  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟  تختلف الموجات الطولية والموجات المستعرضة عن بعضهما البعض ـ علل 24

ة تحركها ألعلى وأسفل كما الموجات الطولية تحرك جسيمات الصخور للخلف واألمام بينما المستعرضألن 

 أن الموجات المستعرضة ال تستطيع أن تمر خالل السؤال

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

تمتد في  ألن أعمق الحفر فوق األرض -  ؟يمكن التعرف على تركيب وبنية األرض مباشرة الـ علل 25

في أمريكا الجنوبية وأفريقيا  وجود حفريات لنبات الجلوسوبترس  كيلومتر وال تزال بعيدة عن 25 إلىالقشرة 

 دليل أنها كانت قارة واحدة     -            . على الرغم من صعوبة انتقالها عبر المحيطات 

=========================================================== 

 :اذا يحدث في كل حالة من الحاالت التالية م
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يجتاز  أن إلىيصبح السيتوبالزم بعيدا عن الغشاء الخلوي مما يؤدي    إذا زاد حجم الخلية المجهرية ؟ـ 2

  .مسافة أطول لحمل المواد لجميع أجزاء الخلية  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ؟ماء مالح  فيه أخرخزان  إلىماء نقي  هانتقال كائن حي وحيد الخلية من خزان فيـ 2

    . هسموزيخارج الخلية باإل إلىانكماش الخلية النتقال الماء  إلىيؤدي 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ؟عندما يكون تركيز الجزيئات خارج الخلية أعلى من التركيز داخلهاـ 3

  .(  االنتشار ) منطقة ذات تركيز منخفض   إلىتتحرك جزيئات المادة من منطقة ذات تركيز عال  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

منطقة ذات  إلىينتقل الماء من منطقة  تركيز عال   ؟وضع قطعة ذابلة من نبات الكرفس في ماء عذب ـ 4

   .انتفاخ النبات  إلىمما يؤدي (  هسموزياإل) تركيز منخفض  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   .نحصل على نظير للكربون   ؟  نيترونات 8إلى  6زيادة عدد النيترونات في نواة الكربون من ـ 5

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  .تكوين اللون األحمر في األلعاب النارية   ؟   ةفي األلعاب الناري srزيادة عنصر االسترنشيوم ـ 6

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  .يكون غاز سام هو غاز ثاني أكسيد الكبريت    ؟    اتحاد الكبريت مع األكسجين الجويـ 7

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  .  الضرر ألنه وبخاره من السمومشرب الزئبق أو التعرض لبخاره ؟    ـ 8

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .تكوين األمال  ؟      (27)مع عنصر من المجموعة ( 1)لتقاء عنصر من المجموعة عند اـ 9

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

    .لفلز يقل نشاط ا؟    عند االنتقال عبر عناصر المجموعة الرابعة من اليسار إلى اليمينـ 20

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

   .نحصل على خليط متجانس  ؟    مزج كوب من عصير العنب بالماءـ 22

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

   .نحصل على مركب السكر ؟   عنصر الكربون+عنصر األكسجين+اتحاد عنصر الهيدروجينـ 22

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟   نحو سطح األرض عند انتقال الحرارة الشديدة من لب األرض خالل الوشاـ 23

   .(  التصعد الصهاري ) يحدث تدفق دائري للمادة  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ؟ صخور أخرى تختلف عنها في الكثافة إلىعند مرور الموجه الزلزالية من صخور ـ 24

   .جة قد ينحني بشدة  مسار المو 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

    .تحرك جزيئات الصخور ألعلى وأسفل   ؟ عند مرور الموجات المستعرضة خالل صخور األرضـ 25

----------------------------------------------------------------------------------------------------   

   ؟ المرتبطة مع بعضها البعض( القارة العظمى ) عند تحرك كتل األرض ـ 26

 . (انفصال القارات عن بعضها البعض ) االنجراف القاري  

===========================================================  
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 : أجب عن المطلوب
عند وضع ثالثة أوعية بها ثالثة كميات متساوية من الماء ثم إضافة الملح للكؤوس كما هو موضح على  -2

 :  الرسم 

                           

 

 

               جم ملح                                    ماء نقي       20جم ملح                                20                     

 . في السوائل الملح تختلف درجة التجمد تبعا لنسبة ـ     (  2)  الوعاء الذي يتجمد أوال رقم  -

-------------------------------- --------------------------------------------------------------------

الماء المقطر ثم عمل  تجويف في أحدهما ليمأل نصفين وضعا في إنائين مملوئين ب إلىقطعت بطاطس ـ 2

     (  2)  تقل نسبة الماء في الوعاء رقم : بالملح الصلب 
 

 منطقة  إلىانتشار جزيئات الماء من منطقة تركيز عال )  هسموزياإلألن 

 (    تركيز منخفض 

 

 
 

------------------------------------------- ---------------------------------------------------------

 (وسط مائي)وضعت قطعة من الصوديوم في أنبوبة اختبار فيها غاز كلور  -3

  يتفاعل الصوديوم مع الكلور:  المالحظة 

 . يتحد الصوديوم مع الكلور ويتكون مركب كيميائي على شكل مادة صلبة :االستنتاج 

  .ه مالح: المادة الناتجة  *

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 .أمامك أنبوبة اختبار وضعنا فيها قطعة من الصوديوم ثم سكبنا فوقها الماء ـ4

  تفاعل بشدة مع الماءي:  ماذا يحدث

 

 

=========================================================== 

 لرياضة الجري شعر بتقلص وألم في عضالت ساقه فما سبب حدوث ذلك ؟ أحمدأثناء مزاولة ـ 5

 حمض الالكتيك   إنتاجنقص  األكسجين في الخاليا وحدوث التخمر ثم *
 

 

    التنفس بعمق والمشي بعد الرياضة  بماذا تنصح أحمد ؟ـ 2

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

1                                            5                                             5 

 

 ماء

وسط ) كلور 

 (مائي

 صوديوم
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----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 :أمامك شكل لمربع من الجدول الدوري -8

 : أكتب أسماء الحقائق و المصطلحات العلمية المشار إليها باألرقام

 العدد الذري  -2

 رمز العنصر  -2

 اسم العنصر  -3

 اسم العنصر  -4

 الكتلة الذرية  -5

 التغيرات في المادة 

 تغير فيزيائي تغير كيميائي

 ر يكون جزيئات ماده جديدهتغي الشكل والحجم تغير يحدث للمادة في

   

 انتقال المواد طرق   

  النقل النشط

 هسموزياأل
 

             حركة جزيئات

 الماء

نطقة التركيز من م

منطقة  إلىالعالي 

 التركيز المنخفض

 

     النقل السلبي

 االنتشار

حركة جزيئات 

 المادة 

 إلىمن تركيز عال 

 تركيز منخفض  

 

 طرق االنتقال 

 البروتينات الناقلة ا

 هالبلعم

 طاقة ال يحتاج

47 

Ag 

 

 

 

107.868 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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 (  2) زلزالية بزيادة العمق رقم  الشكل الذي يمثل سرعة الموجات ال -9

  بسبب تغير كثافة  الصخور: السبب 

   سرعة عاليةالكثافة العالية تعني 

  بزيادة العمقتزيد  زيادة الكثافة الصخور

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 :              لمقابل يمثل طبقات األرض المختلفة الشكل ا -20
 

  القشرةيمثل (  2)رقم   -2

    حد موهو(   3) ورقم (  2) الحد الفاصل بين رقم  -2
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 م 5202 /4202سابع ال للصفالفصل األول  جتماعياتاال مذكرة
 

 :التعاريف 
 

مساحة واسعة من األرض تمتد ضمن قارتين ويشغل موقعا متميزا من خريطة العالم  :الوطن العربي  -2

 حيث يربط قاراته الكبرى الثالث 
 

 مجرى مائي صناعي ضيق يشق ألغراض الري أو النقل  :القناة  -2
 

 أي مساحتين كبيرتين نسبيا من الماء  أوالمحيطين  أوممر مائي ضيق يصل بين البحرين  :المضيق  -3
 

 نقطة من الكرة األرضية يتحدد موقعها بخطوط الطول ودوائر العرض  :الموقع الفلكي  -4
 

 خطوط وهمية طولية وعرضية ترسم على الكرة األرضية  :خطوط الطول  -5
 

على قسمين شمالي وجنوبي والخط خطوط وهمية ترسم حول الكرة األرضية وتقسمها  :دوائر العرض  -6

 الفاصل بين القسمين 
 

 موقع الدول بالنسبة لليابس والماء  :الموقع النسبي  -7
 

 .متر 2000كل ما ارتفع من األرض له قمة ال يقل ارتفاعها عن  :الجبال  -8
 

 أرض مرتفعة سطحها مستوي  وتمتد علَى مساحة كبيرة  :الهضاب  -9
 

 يرة من األرض تتميز باستوائها وقلة ارتفاعهامساحة كب :السهول  -20
 

 أشكال األرض من مرتفعات و منخفضات :التضاريس  -22
 

 األراضي المنخفضة التي تكونت من التربة التي حملتها مياه األنهار  : (النهرية ) السهول الفيضية  -22
 

 لمحيطات األراضي المنبسطة التي تجاور سواحل البحار وا :السهول الساحلية  -23
 

حالة الجو في مكان ما لمدة قصيرة تتراو  بين يوم أو عدة أيام من حيث درجة الحرارة  :الطقس  -24

 والرطوبة واألمطار والضغط الجوي 
 

حالة الجو خالل فترة زمنية طويلة من حيث درجة الحرارة والرطوبة واألمطار والريا   :المناخ  -25

 والضغط الجوي 
 

 وزن الهواء فوق أي مكان  : الضغط الجوي -26
 

 مكان  أومنطقة  : اإلقليم -27
 

 ذلك النبات الذي ينمو تلقائيا لسقوط األمطار دون أن يتدخل اإلنسان في نموه  :النبات الطبيعي  -28
 

حشائش طويلة تتربى عليها الماشية وتنتشر في جنوب ووسط السودان  ( :السافانا ) الحشائش الحارة  -29

 جيبوتي والصومال و
 

 أعشاب قصيرة نوعا ما ويربى عليها األغنام والماعز والخيول واإلبل والحمير  ( :ستبس اإل) حشائش  -20
 

 مجرى مائي عذب ينحدر على الدوام لينتهي إلى بحر أو نهر أخر أو ينتهي تدريجيا في الصحراء  :النهر -22
 

 جاهات مسطح مائي تحيط به اليابسة من جميع االت : هالبحير -23

 المياه التي توجد في جوف األرض  : هالمياه الجوفي -24
 

 الماء الجاري مجرى صغير مائي في األرض  :األفالج  -25
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 أي موقع ذات مكانة مهمة بين دول العالم  :الموقع اإلستراتيجي للوطن العربي  -26
 

 الذي يزرع بتدخل اإلنسان  : النبات الصناعي -27
 

 جميع أشكال المياه على سطح األرض مثل البحار والخلجان والمحيطات وغيرها  :ية المسطحات المائ -28
 

كل ما يطرأ على المجتمع من تقدم وتطور ورقي في جميع نواحي الحياة الدينية والسياسية  :الحضارة  -29

 واالقتصادية و االجتماعية والفكرية 
 

 لسالم وكتابها التوراة نزلت على سيدنا موسى عليه ا : الديانة اليهودية -30
 

 نزلت على سيدنا عيسى بن مريم عليه السالم وكتابها اإلنجيل   :الديانة المسيحية  -23
 

يعتبر اإلسالم خاتمة الرساالت السماوية جميعا ونزول القرآن الكريم على سيدنا  :الديانة اإلسالمية  -32

 محمد صلى هللا عليه وسلم في مكة المكرمة
 

 ملك بابلي  : حمو رابي -33
 

اسم يطلق على البحرين في مرحلة النفوذ الفارسي نسبة إلى صنم أسمه أوال كانت تعبده قبيلة  :أوال  -34

 وائل التي حكمت البحرين 

========================================================= 

 ( دول  20)  كم عدد الدول العربية في الجنا  األفريقي ؟  -2

 . موريتانيا -المغرب  -الجزائر  -تونس  -ليبيا  - مصر –السودان  -الصومال  -جزر القمر -ي جيبوت
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -الكويت  -العراق  -فلسطين  -سوريا -لبنان  (دولة  22) كم عدد الدول العربية في الجنا  األسيوي ؟  -2

 .األردن  -البحرين  -اإلمارات  -قطر  -عمان  -اليمن  -السعودية 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .التراث واألهداف المشتركة -  العادات والتقاليد  -  الدين  -  اللغة أذكر أبرز مقومات الهوية العربية ؟  -3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  أذكري الصفات األساسية التي يتميز بها موقع الوطن العربي ؟ -4

 .يمتد بين قارتي أفريقيا وأسيا  -  لم يقع في وسط العا - يطل على عدة مسطحات 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 يطل الوطن العربي على ثالث مضائق بحرية وممر مائي ذات أهمية كبرى أذكريهم ؟  -5

 .قناة السويس  -  ب المندب با -  مضيق جبل طارق  -  مضيق هرمز  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ما أسم الدائرة العرضية الرئيسية التي تقسم الكرة األرضية إلى قسمين متساويين شمالي وجنوبي؟ -6

 .خط االستواء 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .  360ما عدد خطوط الطول التي تقع شرق خط االستواء ؟  -7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  280 عدد دوائر العرض ؟ ما  -8
 

 .خط جرينتش   ما اسم خط الطول الرئيسي الوهمي الذي يقسم الكرة األرضية طوليا ؟  -9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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يتحكم موقع الوطن العربي في  -   موقعه اإلستراتيجي  -؟ األهمية الجغرافي لموقع الوطن العربي  أذكر ـ20

 .يطل على ثالث مسطحات مائية ذات أهمية للمالحة والتجارة العالمية  -  منافذ التجارة العالمية
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تعتبر منطقة عبور لحركة المالحة والتجارة العالمية   كر األهمية االقتصادية لموقع الوطن العربي ؟أذ -22

 .ظهور النفط بكميات كبيرة  -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 لثقافية لموقع الوطن العربي ؟ أذكر األهمية الحضارية وا -22

 .هبطت على أرضه الديانات السماوية الثالثة  -      قامت على ارض الوطن العربي حضارات عديدة  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .مضيق جبل طارق   قارة أوروبا ؟ أين تقترب قارة أفريقيا من  -23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . موريتانيا  -    المغرب    هي الدول العربية األفريقية المطلة على المحيط األطلسي ؟ ما -24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . التالل  -   السهول -   الهضاب  -  لجبال االسطح في الوطن العربي ؟ ( مالمح ) أذكر مظاهر  -25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     سلسة جبال األطلس في المغرب العربي    تقسم الجبال في الوطن العربي إلى عدة أنواع أذكريهم ؟ -26

 . ( العراق  –عمان ) مجموعة الجبال المتفرقة  -    سلسلة جبال بالد الشام  -    سلسلة جبال البحر األحمر 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . ليبيا  -  عمان        خضر في دولتين عربيتين أذكريهم ؟يقع الجبل األ -27
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 سم الهضاب في الوطن العربي إلى قسمين أذكريهم ؟ تنق -28

 .( الصحراء الكبرى ) هضبة أفريقيا الشمال  - هضبة شبه الجزيرة العربية وبالد الشام  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 هول في الوطن العربي أذكريهم ؟ هناك نوعين من الس -29

 .السهول الساحلية  - ( النهرية ) السهول الفيضية  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .سهول دجلة والفرات  -   سهول نهر النيل في الوطن العربي ؟( النهرية ) ما أهم السهول الفيضية  -22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    سهول عكاز  -      سهول العلويين الساحلية     أذكر سهول الوطن العربي في الجنا  األسيوي؟ -22

     السهول الساحلية على المحيط الهندي  -      سهول ليبيا  -     لفلسطين  السهل الساحلي -     سهول لبنان 

 .السهول الساحلية للمحيط األطلسي  -      السهول الساحلية للبحر األحمر 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 كر أهم السهول الفيضية النهرية في الوطن العربي ؟أذ -23

 .سهول نهر النيل  -   سهول نهر األردن  -    سهول دجلة والفرات  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . سهولة التنقل فيها - التربة مما ساعد على قيام الزراعة فيهاخصوبة   ما الخصائص المميزة للسهول ؟ -24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

واء ستبسبب قرب الشمس من خط اإل - علل تعتبر تربة السهول الفيضية من أكثر أنواع التربة خصبة ؟ -25

األنهار  تفيض من األنهار وبسبب انجراف التربة مع مياه( النهرية )  أون السهولة الفيضية أل -طوال العام 

 . التربة وجعلها صالحة للزراعة تحتوي مياه األنهار العديد من المواد العضوية الغنية وتؤدي إلي خصوبة
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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وذلك للقرب من األنهار وتكون   علل تركز السكان في مناطق السهول الفيضية في الوطن العربي ؟ -26

المزرعة الموجودة قريبة من السهول الفيضية لهذا  إلىالتنقل من مكان السكن  أوهنالك سهولة في الحركة 

 .ه النهري أوالسهول الفيضية  زين بالقرب منالسبب السكان متمرك
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 أذكر أهم عناصر المناخ في الوطن العربي ؟ -27

 .مطار واألالرطوبة والتكاثف  -  الضغط الجوي -    الريا   -  درجة الحرارة  -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 أذكر العوامل التي تؤثر في مناخ الوطن العربي ؟  -28

 .ا  الري -  التضاريس  -  البعد عن المسطحات المائية  أوالقرب  - الموقع بالنسبة لدوائر العرض  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 علل األماكن القريبة من خط االستواء تتميز بارتفاع درجة حرارتها على مدار أيام السنة؟ -29

 .البعد عن خط االستواء في مناخ اإلقليم  أووذلك بسبب القرب 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ما أسماء الريا  التي تهب على الوطن العربي؟ -30

 .الشرقية  -  القبلي  -   السموم -  الخماسين  -  الطوز -  الهبوب  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .التضاريس  -     الموقع الفلكي     أذكر سببين يؤثران في تنوع المناخ في الوطن العربي ؟ -32
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ما أهم العوامل الرئيسية المؤثرة على توزيع النبات الطبيعي في الوطن العربي؟ -32

 .األمطار -  المناخ  -   نوع التربة  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

الغابات  -  (الحارة ) الغابات المدارية   يعية التي تنمو في أنحاء الوطن العربي؟ما أنواع النباتات الطب -33

  (األعشاب الصحراوية ) نباتات صحراوية  - (ستبس اإل) حشائش  - (السافانا ) الحشائش الحارة  - المعتدلة 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ما أثر تعدد المناخ وأشكال التضاريس في نباتات الوطن العربي ؟ -34

 .بسبب اختالف كميات األمطار ومواسمها   - بسبب اختالف درجات الحرارة  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 يقاوم النبات في المناطق الجفاف بعدة وسائل أذكريهم ؟  أوأذكر الخصائص النباتية  -35

أن تكون لها القدرة على خزن المياه مثل  - أن تكون ذات جذور طويلة تصل إلى أعماق التربة مثل النخيل  -

بعضها يحمي نفسه بلحاء سميك و  - قسم منها يختزن المياه في سيقانه وجذوره مثل الصبار  - يالتين الشوك

 .شمعية  أوأوراق برية 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ما أسم الحملة الكويتية التطوعية الخاصة بترشيد واستهالك المياه ؟  -36

 الماء  –ة والكهرباء المشروع الوطني لترشيد الطاق 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .الزراعة  -  الشرب               ما أهمية المياه في حياة اإلنسان ؟ -37
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .قلة األمطار فيها  -  لعدم وجود أنهار كثيرة           علل المياه في الوطن العربي قليلة ؟ -38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مصادر المياه الرئيسية المتوافرة في الوطن العربي ؟ ما هي -39

 .األفالج     اآلبار  -  البحر -  األمطار  -  األنهار 
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 . بحر العرب -3البحر المتوسط  -2البحر األحمر  -2 ما البحار التي تطل عليها الوطن العربي ؟ -42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تكاد تقتصر على  -  تذبذب كمية األمطار بين عام وأخر     صفات األمطار في الوطن العربي ؟ أذكر -43

 .تتصف بأنها قليلة بصفة عامة  -   لشمالية والجنوبية األطراف ا
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .الينابيع  -   العيون  -  األفالج  -  اآلبار  ما مصادر المياه الجوفية ؟  -44
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .توافر مياه الشرب  -  تساعد على قيام الزراعة    كيف تساعد المياه الجوفية على استقرار السكان ؟ -45
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     عدد أسماء محطات تحلية مياه البحر في دولة الكويت ؟ -46

 محطة األحمدي  -   همحطة الشعيب -   محطة الصبية  -  محطة الدوحة  - محطة الزور  -  محطة الشويخ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  لتوافر المياه واألرض الصالحة للزراعة    علل يزدحم السكان في مصر حول نهر النيل ؟ -47
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . فريقياأ أسيا وقارة لعربي الكبير  ارات يمتد وطننا افي أي الق -48

 . قارة أوروباما أسم القارة المجاورة لقارتي أسيا وأفريقيا     -49

 . وسط العالم العالم   فيما موقع الوطن العربي بالنسبة لقارات  -50

 . البحر المتوسطو  البحر األحمرما البحار التي تفصل قارة إفريقيا عن القارات المجاورة لها  -52

 . شبه جزيرة سيناء أسياأين تتصل قارة أفريقيا بقارة  -52

وطن العربي عن طريق البحر الجنا  الشرقي من الوطن العربي يكاد ينفصل عن الجنا  الغربي من ال -53

 . البحر األحمر

 . هالسعودي أكبر الدول العربية في الجنا  األسيوي  -54

 .السودان    قيأكبر الدول العربية في الجنا  األفري -55

 .من مساحات الجانب األسيوي أكبر   مساحات الجانب األفريقي  -56

 . أسيا وقسم منه في الجنوب الغربي من قارة  أفريقيا كبر من الوطن العربي شما قارة يمتد القسم األ -57

  األحمر حريطل الوطن العربي على ثالث مسطحات مائية ذات أهمية بالغة للمالحة العالمية هي الب -58

 . العرب بحرو  المتوسطالبحر و

 . األطلسي و المحيط  الهنديأهم المحيطات التي تمر بها التجارة العالمية هما المحيط  -59

 . شمال شرق الوطن العربيفي أي موقع تقع الكويت  -60

 . الجنوب الغربيأين تقع المملكة المغربية بالنسبة لقارة أوروبا  -62

 . المغرب وموريتانياالعربية اإلفريقية المطلة على المحيط األطلسي أكبر الدول  -62

يقع بين  يشرف الوطن العربي على عدة مضائق وممرات مائية مهمة منها مضيق باب المندب الذي -63

 . عدنخليج  و  األحمر بحر 

ة العالمية مابين بحرين قناة السويس التي تعد شريان المالحة العالمية الرئيسية وتتحكم في طريق المالح -64

 . مصر وتشرف على هذه القناة دولة البحر المتوسطو  البحر األحمرهما 

 . المحيط األطلسيمسطح المائي الذي يحد الوطن العربي من الغرب ال -65

 . القمرالدولة العربية التي تتكون من مجموعة جزر  -66

 . السعودية هضبة نجد تقع في   -67

 . العراق و سورياو   األردنشام تقع في   هضبة بادية ال -68

  . الصحراء وأطلس أطلس التلالتي تقع في الجزائر بين جبال  الشطوط هضبة -69
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  .البحر األحمرو  جبال الشاممن أشكال التضاريس في الوطن العربي  -70

 . الشطوطأكبر هضبة عربية تقع في الجنا  األفريقي تسمى  -72

البحر في الجزائر وجبال  األحجار في عمان وجبال الجبل  األخضرن العربي من الجبال في الوط -72

 .في المملكة العربية السعودية  األحمر

 . األمطار من عناصر المناخ درجة الحرارة والريا  والضغط الجوي وعنصر أخر يسمى  -73

الربيع في مصر والسودان في العراق ونهر أم  دجلة والفراتمن أهم األنهار في الوطن العربي نهري  -74

 .في الصومال  شبلي في المغرب ونهر جوباونهر 

 .األمطار   بقلة تتميز معظم الجهات في الوطن العربي  -75

========================================================= 

حضارة بالد  -  ديمة الحضارة المصرية الق أذكر أهم الحضارات القديمة التي قامت في وطننا العربي ؟  -2

 .حضارة بالد اليمن  -  حضارة دلمون  -  حضارة شبه الجزيرة العربية  -  حضارة بالد الشام  -  الرافدين 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .توافر المياه  -  العنصر البشري  -  المناخ  -  الموقع     عوامل قيام الحضارة ؟ أذكر -2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ناخ اعتدال الم -  توافر مصادر المياه العذبة  -  الموقع اإلستراتيجي  مقومات قيام الحضارة ؟  أذكر -3

 .توافر العنصر البشري  -  توافر الثروات الطبيعية 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 علل لماذا كان الوطن العربي مركزا للحضارات المختلفة عبر التاريخ ؟ -4

 .حضارة نظرا لتوافر مقومات قيام ال
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 علل لماذا استقرت هذه الحضارات المختلفة في وطننا العربي ؟ -5

 .وفرة المياه العذبة فيها  -  المناخ  اعتدال -  الموقع الجغرافي المميز الهام  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 هي العوامل التي ساعدت على قيام الحضارة المصرية القديمة ؟ ما -6

 .تنوع الصخور وكثرة المعادة  -  امتداد الصحراء   -  اعتدال المناخ  -  الموقع الجغرافي  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 أدى تنوع العوامل الطبيعية في مصر إلى تنوع وتعدد أو أذكر أهم مظاهر الحضارة المصرية القديمة ؟ -7

  المظاهر الحضارية أذكريهم ؟ 

 .انتشار تربية الماشية  –تنوعت المحاصيل  –لزراعة تقدمت ا :الحياة االقتصادية  -2

حرصوا على تحنيط جثث  –اعتقاد المصريون أن الحياة تعود إلى جسم بعد الموت  :المعتقدات الدينية  -2

 .اهتموا ببناء القبور وإقامة المعابد الفخمة لآللهة  -موتاهم  

العلوم والفنون كالفلك والطب والكيمياء والتحنيط  في مجال ةتقدمت العلوم لديهم وخاص :العلوم والفنون  -3

 .والنحت والبناء والكتابة 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 عدد العلوم والفنون التي برعوا فيها المصريون القدماء ؟  -8

 .البناء  –الكتابة  –النحت  –التحنيط  –لكيمياء ا –الفلك  -الطب   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 أذكر أهم أسماء الحضارات التي قامت في بالد الرافدين ؟  -9

 . الكلدانيون -  ريوناألشو  البابليون  -  األكاديون  -  السومريون  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ما هي العوامل التي ساعدت على قيام الحضارة في بالد الرافدين ؟ أو لماذا ازدهرت الزراعة في بالد -20

 .وفرة المياه العذبة   -  صوبة التربة خ -  موقعها الممتاز -  الرافدين؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   أذكر أهم المظاهر الحضارية في بالد الرافدين ؟ -22

 :الحياة االقتصادية  -2

 تعتبر الحرفة الرئيسية لديهم  تزدهر فيها ووفرة المياه و:  الزراعة  -

كان نشاطها التجاري ممتاز حيث قاموا باستيراد المعادن واألحجار واألخشاب وتصدير : التجارة  -

 .المنسوجات والصوف 

 .تنوعت الصناعة لديهم واشتهروا بصناعة الحلي واألواني الفخارية : الصناعة  -
 

 :العلوم والفنون  -2

 .برعوا في النحت والبناء والرسم واألواني الفخارية  -   ب والفلك والطببرعوا بالهندسة والحسا -
 

 :الحياة الفكرية  -3

ظهرت لديهم شرائع قانونية قديمة عديدة  -   (المسمارية ) اخترع السومريون نوعا من الكتابة عرفت باسم  -

 . وأهمها شريعة حمو رابي
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .مادة قانونية  282     كم عدد المواد التي تضمنها شريعة حمو رابي ؟  -22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  تي اعتمدت عليه شريعة حمو رابي ؟ ما المبدأ ال -23

 .اعتمدت على مبدأ السن بالسن والعين بالعين في تطبيقها 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .تشار الشرائع القانونية بسبب ان علل انتشار األمن واألمان في حضارة بالد الرافدين ؟  -24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

علل تعتبر شبه الجزيرة العربية الموطن األصلي للجماعات السامية التي هاجر الكثير منها إلى جهة  -25

 .نظرا لتوفر األرض الخصبة وكذلك توافر الحياة والمناخ المعتدل     الشمال والشمال الشرقي منها ؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      الهجرات السامية التي نزحت من شبه الجزيرة العربية ؟ أذكر -26

 .اآلراميون  -   يون الكنعان -    العمريون 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

علل تعتبر منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية من أكثر مناطق شبه الجزيرة العربية مالئمة لقيام  -27

 الحضارة ؟

 .الموقع الذي يسمح بقيام النشاط التجاري فيها  -  المناخ المناسب لقيام الزراعة  -  بسبب توافر المياه العذبة  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  أذكر المظاهر الحضارية لحضارة جنوب غرب شبه الجزيرة العربية ؟ -28

فقد كان أهل اليمن أسياد التجارة  -   اشتهروا بالمشاريع الزراعية وأشهر سد بها سد مأرب  -ا األبجدية عرفو

 .العربية حيث سيطروا على الطرق التجارية 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  المشاريع الزراعية والتجارية          ائص العامة لحضارة اليمن القديمة ؟حدد الخص -29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  علل تعتبر حضارة دلمون مركزا مهما للمواصالت البحرية ؟ -20

 . كانت مركزا مهما للمواصالت والتجارة البحرية  -خليج العربي بحكم موقعها وسط ال
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . لؤلؤالغوص على ال -   صيد األسماك  -  الزراعة   أذكر أهم األنشطة االقتصادية لحضارة دلمون ؟  -22

يعتبر الوطن العربي مهد الديانات السماوية الثالث التي انتشرت في أنحاء العالم مما اكسبها مكانه  -22

 .الديانات اإلسالمية  -  الديانات المسيحية  -  الديانات اليهودية   روحية مقدسة أذكري تلك الديانات الثالث ؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  انتقلت الحضارة العربية إلى قارة أوروبا بفضل مراكز اإلشعاع عددها ؟ -23

 .بالد الشام  -   جزيرة صقيلة  -    األندلس  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  .لذي كان يقوم بمراقبة السلع في األسواق ا     هي وظيفة المحتسب في اإلسالم ؟  ما -24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . المصرية القديمةة  تعتبر األهرامات مظهر من مظاهر الحضار -25

 . الهيروغرافليفية عرفت الكتابة المصرية القديمة باسم   -26

 .أورالسومريون هم أقدم شعوب بالد الرافدين وسكنوا في جنوب بالد الرافدين ومن أشهر مدنهم مدينة  -27

ة ويؤسس أن يحتل المدن السومري سيرجون  القبائل السامية واستطاع أميرهم األكاديون هم من  -28

 . أكد عاصمة له سماها  

 . حمو رابيأشهر ملوك البابليون  -29

 . أشور بنيبالمن أشهر ملوك األشوريون  -30

 . نبوخذ مصر من أشهر ملوك الكلدانيون -32

 . هالمسماري أخترع السومريون كتابة باسم  -32

 . رابي حموظهرت في بالد الرافدين شرائع قانونية قديمة من أهمها شريعة   -33

يعد عصر الملك  حمو رابي  من أهم العصور في تاريخ العراق القديم ومن األعمال الشهيرة لهذا الملك   -34

 .شريعة حمو رابي

 . جنوب اليمنأين تقع دولة حمير  -35

 . وسط اليمنأين تقع دولة سبأ في  -36

 .الملكة بلقيسأشهر ملوك سبأ   -37

 . قرناوا  عاصمة دولة معين مدينة اسمه -38

 . المسندالخط الذي كانت تكتب به األبجدية في حضارة جنوب غرب شبه الجزيرة العربية  -39

 . الحمريحد حضارة جنوب غرب شبه الجزيرة العربية من جهة الغرب بحر أسمه  -40

 .  سد مأربمن أهم معالم دولة سبأ  -42

 .معبد باربارعثر على بقايا فيها من أهمها  عرفت دلمون بأنها أرض مقدسة عن الشعوب القديمة فقد -42
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