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  الصف السابع /مادة التربية اإلسالمية
  ) 8ورقة عمل رقم (
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  تم تحميل من موقع األوائل www.awa2el.comكما يمكنكم مشاهدة الدروس المصورة على قناة اليوتيوب  (تبيان) 
الزغول مدرس المادة: أ. عبيده   

 

  
 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 

 ........................... معنى كلمة نكير  )1

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

 ................................................................. معنى كلمة مكباً  )3

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

 ...هللا سبحانه وتعالى على الناس بان جعل االرض ......................................وذلك ....................................... انعم  )5

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

  ............................ ...........و........... )من أنواع العذاب التي اصابت األمم السايقة..........................................................6

  ............................................................................ )من أبواب الرزق المشروعة 7

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

  تي يسرها هللا تعالى لنا ............................و......................................و.............................. ) من أسباب الهداية ال9

  ..... ......) حال الناس مع سبل الهداية وكيف تعاملوا معها ...........................................................و....................10

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

  ........ السمع ...............................................  على نعمة) من الطرق التي نشكر بها هللا تعالى 12

  .................. ) صالة االستسقاء هي..........................................................................................................13

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

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

  الثانية .........................................  وفي.........تكبيرات )في صالة االستسقاء يكبر االمام في الركعة األولى .................16

  الهجرة هو .....................................................  المنورة قبل) اسم المدينة 17

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

  يه وسلم مع االوس و الخزرج ليعلمهم اإلسالم الصحابي .........................الملقب....................... النبي صلى هللا عل أرسل) 19

  ....................  وذلك ألنه يتصف............................................................................................ وكان بذلك اول.....

  ........................................................  ملسو هيلع هللا ىلص) ما هي الطريقة التي اقترحها كفار قريش لمنع النبي من الهجرة الى المدينة 20

........................................................................................................................... ..................................  
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  ) 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 (كانت االصنام تنفع الكفار و  )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

 ال يجوز ان تكون صالة االستسقاء في المسجد (        )  )9

 عمن يقبل دعوة اإلسالم من خارج مكة المكرمة (      )  ملسو هيلع هللا ىلصبحث النبي  )10

 اول سفير في اإلسالم هو مصعب الخير واقام في المدينة عام كامل يعلم أهلها الدين اإلسالمي (      )   )11

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

 ونشر اإلسالم (      )  ملسو هيلع هللا ىلصكان لسكان المدينة المنورة دور كبير في نصرة الرسول   )13

  ملسو هيلع هللا ىلص التي بايعوا عليها النبي  واألمور المبايعين وسنة الحدوث   بيعة العقبة األولى و بيعة العقبة الثانية من حيث عدد السؤال الثالث وضح الفرق بين 

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

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

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

  

  ما يلي  :   الرابع اذكرالسؤال  

 من مظاهر نعم هللا تعالى وقدرته   )أ

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

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

 من هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في صالة االستسقاء     )ب

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

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

 النبي صلى هللا عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية   والخزرجمن األمور التي بايع عليها االوس   )ت

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

 في هجرته  النبي ملسو هيلع هللا ىلصمن اإلجراءات التي اتخذها   )ث

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

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

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

  

    األسئلةانتهت 
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 مالحظة 
 

 
 
 
 

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

اوالً في حل االسئلة ثم قارن اجاباتك مع 
  اجاباتي 
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  النموذجية  اإلجابات
  

 شمل ورقة العمل هذه على ت

 بيعتا العقبة والهجرة النبوية الشريفة  صالة االستسقاء  سورة الملك 

 بعد حل ورقة العمل الخاصة بهذه الدروس قارن إجاباتك باإلجابات النموذجية  

 

 السؤال األول: 

 . عقابي ١

 . تكبر ٢

 . سائرا من غير هدى٣

 . أنصاٌر وأعوان ٤

وان ينتفعوا من   . ميسرة وذلك ليسهل العيش عليها وأمرهم بأن يعملوا إلصالحها وإعمارها٥

  رزق هللا تعالى . 

 الشديدة المحملة بالحصى    الرياح والعواصف  -. الخسف في األرض والزالزل  ٦

 . العمل  ٧

 . السرقة ٨

 عقل - بصر  -. سمع ٩

جميعا   هللا ويوم القيامة سيبعثهم - انكر كفر و  من  هم ومن –كر ش. منهم من آمن و ١٠

 من خير و شر   ليحاسبهم على ما قدموا

 . االستماع إلى تالوة القرآن الكريم  ١١

هي صالة يصليها المسلم بكيفية معينة يطلب فيها الغيث من هللا تعالى   . صالة االستسقاء :١٢

 عند تأخر نزول المطر .  

 . سنة مؤكدة ١٣
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 . بالتوبة واالستغفار والصيام ١٤

  ٥في الركعة الثانية تكبيرة االنتقال مع  - تكبيرات  ٧. في الركعة األولى تكبيرة اإلحرام مع  ١٥

 تكبيرات 

 .  يثرب ١٦

 نى قرب مكة المكرمـة . موضع في م١٧

سفير في   –امتاز باللطف واللين و الصبر والحلم  -مصعب الخير  -. مصعب بن عمير١٨

 االسالم

. بأن يجمعوا من كل قبيلة شابا قويا فيقتلوا النّبي ملسو هيلع هللا ىلص مجتمعين ؛ فيتفرق دمه ملسو هيلع هللا ىلص في القبائل  ١٩

جتمعوا عنـد بيته ملسو هيلع هللا ىلص في  أن يطالبـوا بـدمـه ، فا -عشيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص  -، وال يستطيع بنو هاشـم 

الليلة التي قرر فيها الهجرة ، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد طلـب مـن سـيدنا عـلي بن أبي طالـب * المبيت 

 في فراشـه ؛ ليعتقد الكفـار أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مـا يـزال في بيتـه ، وليرجع األمانات . 

 

 

 السؤال الثاني: 

 . صح ١

 . صح ٢

 فقط  . خطأ، هللا هو الرزاق٣

 تنفعهم ولم ترزقهم  . خطأ، لم٤

 . صح ٥

 . صح  ٦

 . صح ٧

 . خطأ، إنما يُنادى الصالةُ جامعة٨

 لكن االفضل في ساحة عامة . خطأ، يجوز ان تكون في المسجد ٩
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 . صح ١٠

 . صح ١١

 الب  . خطأ، علي بن أبي ط١٢

 . صح ١٣

 

 السؤال الثالث: 

 

سنة  

 حدوثها 

عدد  

 المبايعين 

االمور التي بايعوا  

 الرسول عليها 

من  ١٢ بيعة العقبة األولى 

بعثة  

 الرسول

عدم الشرك با وترك   ١٠

 المنكرات والفواحش

 مثل السرقة 

من  ١٣ بيعة العقبة الثانية  

بعثة  

 الرسول 

نصرة الرسول / الدفاع  ٧٣

عن الرسول اذا هاجر  

 إليهم  
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 السؤال الرابع :

 

 الطيران . خلق هللا الطيور بشكل يساعدها على ١أ) 

 . النفع والضر من عند هللا  ٢

 . الرزق من عند هللا٣

 

 

 

 .اإلكثار من الصدقة١ب) 

 . تكرار الصالة إذا لم ينزل الغيث ٢

 . تأديتها جماعة وفي مكان عام ٣

 . حضور النساء واألطفال مع الرجال٤

 

 . عدم الشرك با  ١ج) 

 . ترك المنكرات والفواحش ٢

 

  مع ابي بكر الصديق ليهاجرا معا  اتفق.١د) 

  فاشترى  ابو بكر راحلتين   -2   

  
  

 ضى   تعالى لما يحبه وير وفقكم هللا


