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 تشمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية: 

  النبوية الشريفة   والهجرةبيعتا العقبة  ملسو هيلع هللا ىلص   صالة االستسقاء سورة الملك  

 

  بعد دراستك للمادة من مقرر الكتاب قم بحل ورقة العمل هذه للتأكد من فهم المادة ومراجعتها 

  الفراغ فيما يلي اكمل  :االولالسؤال 

 ...........................  نكيرمعنى كلمة  )1

 .  غرور ..............................معنى كلمة  )2

3(  ً  .................................................................  معنى كلمة مكبا

 ........................................  معنى كلمة جنٌد لكم )4

 ......وذلك .......................................................................... ان جعل االرضانعم هللا سبحانه وتعالى على الناس ب )5

  .................وامرهم ان ........................................................... و...................................................... 

  ....................................... و........... .........السايقة................................................. األمم ذاب التي اصابت الع أنواع)من 6

  ............................................................................ الرزق المشروعة   أبوابمن )7

  ...................................................................... الرزق غير المشروعة  أبواب ) من 8

  ......................................و.............................. وة التي يسرها هللا تعالى لنا ............................لهدايا أسباب) من 9

  املوا معها ...........................................................و............................... ) حال الناس مع سبل الهداية وكيف تع10

  .......ويوم القيامة ............................................................................................. .................................... 

  ....................................................... السمع  عمةعلى نمن الطرق التي نشكر بها هللا تعالى ) 12

  ...... سقاء هي......................................................................................................................) صالة االست13

  .................................................................................................. ) حكم صالة االستسقاء ........................14

  و.....................................و.................................... ) يستعد لصالة االستسقاء ب.........................................15

  الثانية .........................................  وفيتكبيرات .......................... األولىفي صالة االستسقاء يكبر االمام في الركعة )16

  الهجرة هو .....................................................  المنورة قبلاسم المدينة  )17

  . ) العقبة هي ...................................................18

  . ..الصحابي .........................الملقب....................  اإلسالمعلمهم ليالوس و الخزرج يه وسلم مع االنبي صلى هللا عل أرسل) 19

    ....................وكان بذلك اول............ يتصف.....................................................................................نه وذلك أل

  ......... ...............................................  ملسو هيلع هللا ىلصع النبي من الهجرة الى المدينة ) ما هي الطريقة التي اقترحها كفار قريش لمن20

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



  

  تم تحميل من موقع األوائل www.awa2el.comكما يمكنكم مشاهدة الدروس المصورة على قناة اليوتيوب  (تبيان) 
 مدرس المادة: أ. عبيده الزغول 
 

  ) امام العبارات الخاطئة  X) امام العبارات الصحيحة و إشارة (  (√إشارة  ضعالثاني السؤال 

 (   )  يبعث هللا تعالى الناس من قبورهم يوم القيامة للحساب )1

 (     )  من عند هللا تعالى فقط  والضررالنفع   )2

 )     تعالى (من الممكن ان يكون الرزق من عند غير هللا  )3

 )         تضرهم (ر و كانت االصنام تنفع الكفا )4

 )         الخير (المطر هو الغيث الغزير الذي يجلب  )5

 الخطبة في صالة االستسقاء تكون بعد الركعتين (       ) )6

 يستحب في صالة االستسقاء ان يقلب المصلي رداءه (        ) )7

 (      ) إقامة اذان وصالة االستسقاء لها  )8

 (        ) قاء في المسجد يجوز ان تكون صالة االستسال  )9

 من خارج مكة المكرمة (      )  اإلسالمعمن يقبل دعوة   ملسو هيلع هللا ىلصلنبي بحث ا )10

 (      )  اإلسالميالدين  أهلهاعلم هو مصعب الخير واقام في المدينة عام كامل ي اإلسالماول سفير في   )11

 عند هجرته عمر بن الخطاب (         )  ملسو هيلع هللا ىلصنام في فراش النبي  )12

 (      ) اإلسالمونشر   ملسو هيلع هللا ىلصول ة الرسكان لسكان المدينة المنورة دور كبير في نصر  )13

  ملسو هيلع هللا ىلص التي بايعوا عليها النبي  واألمور ين وسنة الحدوث  المبايع دد عو بيعة العقبة الثانية من حيث    األولىالسؤال الثالث وضح الفرق بين بيعة العقبة 

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

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

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

  

  ما يلي  :   الرابع اذكرالسؤال  

 من مظاهر نعم هللا تعالى وقدرته   )أ

1 ...............................................(                    2 .....................................................(  

                                    3 ...............................................................(  

  تسقاء هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في صالة االسمن    )ب

1 ...............................................(                    2 .....................................................(  

3................................................(                     4 ......................................................( 

 ثانية  في بيعة العقبة الالنبي صلى هللا عليه وسلم  والخزرجالتي بايع عليها االوس  األمورمن   )ت

1...................................( ............                    2 .....................................................( 

 جرته في ه النبي ملسو هيلع هللا ىلصالتي اتخذها  اإلجراءات من   )ث

1 ...............................................(                    2 .....................................................(  

                                   3 ...............................................................(  

  

 وفقكم هللا تعالى لما يحبه ويرضى


