
 
 بسم هللا الرحمن الرحيم                                 

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

  
                                                                                           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: 

 حقوق الطفل في اإلسالم  مخرج الخيشوم  إنسانية اإلسالم  الصالة 
 

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

  عرف ما يلي   الدرس األول:
  .. .............................................................................................................................إنسانية اإلسالم ) 1
  ........... .............................................................................................................................) التقوى 2
  ............................ ) الغنة ..............................................................................................................3
  ..................... ) التنشئة....................................................................................................................4
  ................................................................... ) الصالة...................................................................... 5
  .................. ) سنن الصالة ................................................................................................................6
  ... .............................................................................................................................) اركان الصالة 7
  
  
  

  السؤال الثاني: اذكر ما يلي  
  أ) من مظاهر إنسانية اإلسالم 

1            .....................................................(              2 .................................................................(  
                                      3 ........................................................................(  

  ب) من حقوق الطفل في االسم 
1.................................(                          ....................2 .................................................................(  

                                      3 ........................................................................(  
    اركان الصالةب) من  

1                          .....................................................(2 .................................................................(  
                                      3....................................................................( ....  

  
    سنن الصالة ب) من 

1                          .....................................................(2 .................................................................(  
                                      3...........................................( .............................  
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  السؤال الثالث اكمل الفراغ فيما يلي: 
  كرم هللا تعالى االنسان وكلفه ب ......................................... وفضله على كثير من خلقه. ) 1
  ........................ ) المساواة تعني ان كافة الناس سواء في ................................. و ............2
  ) أسست الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية عام ................................. في مدينة ............................... 3
  ........................................ و .................................... ) الحرفان اللذان تخرج صفتهما من مخرج الخيشوم هما  4
  ....... من األمور التي يجب تربية الطفل عليها ...................................... و ...............................................)5
  ) كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يالعب احفاده .............................. و ...............................  6
  ) الصالة الركن ............................................ من اركان اإلسالم  7
  ................ ) اول أفعال الصالة هي ..........................................8
  
  

  السؤال الرابع ضع إشارة صح امام العبارة الصحيحة و خطأ امام العبارة الخاطئة  
  (   )  ) دعا النبي صلى هللا عليه وسلم على المشركين حين طلب منه احدهم منه ذلك1
  ) الرحمة في اإلسالم خاصه بالمسلمين فقط (     ) 2
  )    ( ) التعليم ليس من حقوق الطفل3
  ) من حق الطفل إبداء رايه بطريقة سيئة (    ) 4
  ) من حق الطفل اللعب (      )5
  ) كان النبي صلى هللا عليه وسلم يعاقب الصحابي انس بن مالك عندما يتأخر عن تنفيذ أمره (    ) 6
  ) يجب لصحة الصالة الترتيب بين األركان في الصالة (     )7
  يأتي  بعده سالم (     ) ) التشهد األول هو التشهد الذي ال8
  )في كل ركعة يوجد سجدتين و ركوع واحد (    )  9

  ) التسليمة الثانية ركن (        ) 10
  
  

  السؤال الخامس بين صحة الصالة من عدم صحتها في كل من المواقف التالية : 
  ) صلى سند بدون نية (         )1
  ) صلى ينال ولم يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة (         )2
  (         )  وسجد بدون ان يركع ) صلى احمد3
  صلى مازن  صالة المغرب وركع دون ان يقرأ سورة الفاتحة )4
  ) لم يجلس عباده بين السجدتين (     ) 5
  
  

  السؤال السادس اكتب ما يلي  
  ) التشهد  1

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

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

    األسئلةانتهت 
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 مالحظة 
 
 

تم ارفاق اإلجابة النموذجية ألسئلة ورقة  
الطالب اعتمد على نفسك العمل، لكن عزيزي 

اوالً في حل االسئلة ثم قارن اجاباتك مع 
  اجاباتي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النموذجية  اإلجابات
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 الدروس التالية تشمل ورقة العمل هذه على 

 حقوق الطفل في اإلسالم مخرج الخيشوم   إنسانية اإلسالم   الصالة

 
 . بعد حل ورقة العمل الخاصة بهذه الدروس قارن إجاباتك باإلجابات النموذجية 

 

 السؤال األول: 
 

عنايته باإلنسان وتكريمه له بغض النظر عن دينه أو لونه أو عرقه، ألن الناس  هي إنسانية اإلسالم:   ●

 جميعا خلق هللا وأصلهم واحد.

التقوى: هي التزام أوامر هللا تعالى واجتناب نواهيه، حرصا على نيل محبته ورضوانه وخوفا من غضبه  ●

 وعقابه. 

 ون والميم.يخرج من الخيشوم وهي صفة الزمة لحرفي الن جميل الغنة: صوت  ●

الصالة: هي عبادة  تعالى لها شروط معينة، وتشتمل على أقوال وأفعال معينة تبدأ بالتكبير وتنتهي  ●

 بالتسليم . 

سنن الصالة: هي األفعال واألقوال التي يُطلب إلى المصلي فعلها من غير إلزام، فيثاب فعلها وال يعاقب   ●

 عليها على تركها, لكن يحسن به أن يلتزم بها ويحافظ 

 أركان الصالة: هي األفعال واألقوال التي تعد جزًء من الصالة وال تصح الصالة إال بها فال بد من توافرها  ●

 

 :اذكر ما يلي  السؤال الثاني
                                                                  تكريم اإلنسان   -أ) 
 المساواة             -
 الرحمة -
 

 حقه في أسرة سليمة           -ب)  
 حق التنشئة             -
 حق التعليم -

 تابع السؤال الثاني اذكر ما يلي :
 النية               -ج) 

 تكبيرة اإلحرام             -



  

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

 قراءة سورة الفاتحة   -
 

 قراءة ما تيسر من القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة  -د) 
 التأمين عنـد انتهـاء سـورة الفاتحة  -
 التشهد األول   -

 

 السؤال الثالث:

 ) عبادة هللا عز وجل ١

 الواجبات  -) الحقوق ٢

 عمان   - ١٩٩٠) ٣

 الميم  -) النون ٤

 احترام اآلخرين  -) طاعة هللا ٥

 الحسين - ) الحسن٦

 ) الثاني ٧

 ) النية  ٨

 السؤال الرابع : 

 ) خطأ، لم يدُع بل قال "إني لم أبعث لعاناً، وإنما بُعثُت رحمةً"١

 ) خطأ، شاملة للناس جميعا من دون النظر لجنسهم ودينهم ٢

 )  خطأ، بل حق من حقوقه األساسية والمهمة ٣

 ) خطأ، إبداء رأيه بأدب ٤

 )  صح٥

 جهه وي يتبسم ف) خطأ، بل كان ٦

 ) صح٧

 ) صح ٨

 ) صح٩

  ) خطأ، بل سنة١٠
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 السؤال الخامس:
 .  صالته خاطئة، ألن النية ركن  ١
 . صالته صحيحة، ألن قراءة سورة بعد الفاتحة سنة٢
 . صالته خاطئة، ألن الركوع ركن٣
 . صالته خاطئة، ألن قراءة سورة الفاتحة ركن ٤
  ن ركن. صالته خاطئة، ألن الجلوس بين السجدتي٥
 

 السؤال السادس:
« التّحيات المباركات ، الصلوات الطيبات  ، الّسالُم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته ، الّسالُم علينا وعلى  

  عباد هللا الصالحين ، أشهد أن ال إله إال هللا ، وأشهد أن محمداً رسول هللا » .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ويرضى وفقكم هللا تعالى لما يحبه  
 معلم المادة أ. عبيده الزغول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


