
 
 بسم هللا الرحمن الرحيم                                 

  الصف السابع /مادة التربية اإلسالمية
  ) 5ورقة عمل رقم (

      
                                                                                        االسم:

 

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

  
 تشمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية: 

 ملسو هيلع هللا ىلص   محبة سيدنا محمد ال تغضب 

 

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

 

  عرف ما يلي سؤال األول : ال

  ..................  )الغضب :.....................................................................................................................1

  .................................... ) آل البيت :.................................................................................................2

  

  (اسمه , اسالمه , روايته للحديث ) السؤال الثاني : عرف براوي حديث ال تغضب 

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

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

  السؤال الثالث : اذكر  ما يلي  :

 سببين من أسباب الغضب  )أ

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

 من آثار الغضب    )ب

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

 من وسائل مواجهة الغضب   )ت

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

 ملسو هيلع هللا ىلص من عالمات محبة النبي   )ث

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

 ملسو هيلع هللا ىلصلى محبة النبي من األسباب المعينة ع  )ج

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

 ملسو هيلع هللا ىلص من ثمرات محبة النبي   )ح

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



  

  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 (  √السؤال الرابع : ضع إشارة ( 

 تطلب النصيحة من الجاهلين (   ) )1

 (     ) ملسو هيلع هللا ىلصالطاعات و القربات  تعالى محبة رسوله من أعظم   )2

 وطاعته (     ) ملسو هيلع هللا ىلصال يوجد عالقة بين محبة النبي   )3

 المزح الخارج عن الحدود يسبب الغضب (        ) )4

 من وسائل مواجهة الغضب الوضوء (         ) )5

  

  السؤال الخامس : املى الفراغ فيما يلي 

 .......................... . معنى كلمة أوصني  )1

 معنى كلمة ردد .............................. .  )2

 عن الغضب الن ................................................................ .  ملسو هيلع هللا ىلصنهى النبي  )3

 ..... . ضد هجمات التي تشوه صورته .................................. ملسو هيلع هللا ىلصمن الوسائل الدفاع عن النبي  )4

 من المواقع االلكترونية لتعريف بسيرة النبي صلى هللا عليه وسلم موقع ...................................... .  )5

 

 

 

  

  
  
  
  
  

  انتهت األسئلة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

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

  اإلجابات النموذجية  
  

 تشمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية: 

 وسلم لى هللا عليه محبة سيدنا محمد ص ال تغضب

 

 بعد حل ورقة العمل الخاصة بهذه الدروس قارن إجاباتك باإلجابات النموذجية  
 

  السؤال األول: 

 الغضب: حالة يمر بها االنسان تخرجه أعن طبيعته انفعاله 

   .ال البيت: هم أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وازواجه وذريته 

  السؤال الثاني التعريف براوي الحديث: 

  بن صخر الدوسي كنيته أبو هريرة   نهو عبد الرحم
  أسلم في السنة السابعة للهجرة  
  من أكثر الصحابة رواية للحديث

 

  : الثالث اذكر ما يليالسؤال  
    أ)
  السب والشتم -1
  التعرض لدينه ووطنه    - 2

  ب) 
  تجنب التعامل مع الشخص سريع االنفعال والغضب -1
  سوء الحالة النفسية والصحية للشخص الغاضب -2

  ت)
  االستعاذه با من الشيطان الرجيم -1
  ذكر هللا تعالى-2

  ث) 
  االكثار من الصالة عليه -1
  طاعته واالمتثال ألمره -2
  
  



  

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

  الثالث تابع السؤال 
  ج)
  مطالعة سيرته صلى هللا عليه وسلم  -1
  إدراك االجر العظيم لمن يحبه  -2

  ح)  
  نيل رضا هللا تعالى -1
  نيل محبته وشفاعته صلى هللا عليه وسلم   -2
 
  
  

   امام العبارات الخاطئة    ( X )امام العبارات الصحيحة و إشارة (√)ضع إشارة الرابع السؤال  
  خطأ من اهل الحكمة )  1
  ) صح2
  ) خطأ يوجد عالقة من يحب الرسول صلى هللا عليه وسلم يطيعه 3
  ) صح4
 ) صح5

 
  السؤال الخامس أكمل الفراغ فيما يلي: 

  ) انصحني 1
  )كرر2
  ) لعلمه ان الغضب من الشيطان وان له اثار سيئة وعواقب غير محمودة  3
  ) تعريف الناس به  4
  ) بوابة السيرة النبوية 5
  
  

  مدرس المادة أ عبيده الزغول
  وفقكم هللا تعالى لما يحبه ويرضى

  
  
  
 


