
 
 بسم هللا الرحمن الرحيم                                 

  الصف السابع /مادة التربية اإلسالمية
  ) 9ورقة عمل رقم (

                                                                                          االسم:      
 

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

 

  
 تشمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية: 

  سورة الملك  الممتلكات العامة  الصحابي الجليل علي بن ابي طالب 
 

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

  يلي: السؤال األول عرف ما  

  .. .............................................................................................................................) كتاب الوحي 1

  .......................................................................................................................... ) الممتلكات العامة 2

  ......... .....................................................................................................................) خزنة جهنم هم 3

  الفراغ فيما يلي  أكمل  االول:السؤال 

 الوحي ........................... اذكر اثنين من كتاب  )1

 ............................... من الصبيان هو  أسلماول من   )2

 النه................................................................. ................................................ب لقب سيدنا علي بن ابي طالب  )3

 و............................... ولقبا ب ..............................................  ........................................   علىمن أبناء سيدنا  )4

 هو ...................................... الصحابي الذي اقترح على سيدنا عمر بن الخطاب ان يبدا التاريخ اإلسالمي بالهجرة النبوية  )5

  الخلفاء الراشدين .. ............................سيدنا علي بن ابي طالب هو  )6

  على يد ......................................................... عام .......................................استشهد سيدنا علي بن ابي طالب )7

  ............................................بن ابي طالب ................. وعليصلة القرابة بين سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ) 8

  ........................  المستشفى مثال على المرافق) 9

  .........................................  المدرسة مثال على المرافق) 10

  ....................................................... المرافق  الطرق مثال على ) 11

  .................................................................. للممتلكات العامة أهمية كبيرة ألنها ) 12

  ............................... ...................................................الن  حرم اإلسالم تخريب الممتلكات العامة) 13

  معنى كلمة تدعون هو ............................................. ) 14

  معنى كلمة يجير هو ..............................................  )15

  هو .....................................................  معنى كلمة زلفة) 16

  هو .................................................... معنى كلمة الوعد ) 17

  يبعث الناس من قبورهم يوم ................................................ ) 18

  ........................................................ ) اسم خازن النار هو 19
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  .............................................................  ألنهم) حال الكافرين يوم القيامة يكون .................................................. 20

  م ان يخبر الكافرين ان المسلمين ...................................... و........................ تعالى سيدنا محمد صلى هللا عليه وسل امر هللا) 21

  ) من نعم هللا تعالى على الناس .................................................. 22

  امام العبارات الخاطئة  ) X(امام العبارات الصحيحة و إشارة  √)(إشارة  الثاني ضعالسؤال 

 ) (  ربى الرسول صلى هللا عليه وسلم علي بن ابي طالب في بيته )1

 )     ( نام في فراش النبي صلى هللا عليه وسلم يوم الهجرة عمر بن الخطاب  )2

 )     الغزوات (شارك علي بن ابي طالب رضي هللا عنه في جميع  )3

 )         وسلم (ي زمن الرسول صلى هللا عليه تولى سيدنا علي بن ابي طالب القضاء في اليمن ف  )4

 )          العامة (يحق للجميع استخدام المرافق  )5

 )       القيامة (كان الكفار ينكرون يوم  )6

 )         تعالى (ال يعلم موعد يوم القيامة اال هللا   )7

 (      )  أصحابه  وسلم ولم يتمنى الكافرون هالك سيدنا محمد صلى هللا عليه  )8

 

  كنيته ,اسالمه , زوجته , وفاته ) نسبه ,مولده, اسمه،عرف بالصحابي علي بن ابي طالب (السؤال الثالث 

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

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

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

  

  يلي  :  اذكر ماالرابع السؤال  

   أنواع المرافق العامةمن   )أ

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

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

    صور العناية بالممتلكات العامة من    )ب

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

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

 أسماء يوم القيامةمن   )ت

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

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

  

  

  

  انتهت االسئلة 
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 مالحظة 
 

 
 
 
 

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

اوالً في حل االسئلة ثم قارن اجاباتك مع 
  اجاباتي 
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  النموذجية  اإلجابات

 تشمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية:

 

الصحابي الجليل علي بن أبي  

 طالب

 سورة الملك الممتلكات العامة 

 

 بعد حل ورقة العمل الخاصة بهذه الدروس قارن إجاباتك باإلجابات النموذجية 

  

 السؤال األول :  

 . هم الصحابة الذين اختارهم النبي صلى هللا عليه وسلم لكتابة القرآن الكريم عند نزوله١

. هي المؤسسات والمرافق التي تشرف عليها الدولة وترعاها بهدف تقديم الخدمات العامة ٢

 لكافة المواطنين 

  . هم المالئكة المكلفون بالنار وهم أصحاب قوة وبأس شديد  ٣

 الفراغ : السؤال الثاني اكمل 

 عمر بن الخطاب   - . ابو بكر الصديق 1

 . علي بن أبي طالب 2

 لقوته وشجاعته -. الحيدرة 3

 سيدا شباب أهل الجنة -. الحسن والحسين  4

 .  علي بن أبي طالب 5

 .رابع الخلفاء الراشدين 6

 هجري على يد عبدالرحمن بن ملجم  ٤٠. سنة 7

 . ابن عم الرسول  8

 .  الصحية 9
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 التعليمية. 10

 . الخدمات 11

ويجب المحافظة عليها إلعطاء صورة مشرقة  . ألنها أماكن خدمية تلبي للجميع حاجتهم12

 وحضارية عن الوطن 

 . ألن في ذلك إلحاق ضرر بالبيئة والناس13

 .  تكذبون14

 . ينجي ويمنع 15

 . قريبا منهم 16

 . يوم القيامة17

 ويحاسبون   يحشرونف. يوم القيامة 18

 لك . ما19

 . يصيبهم الذل والحسرة بسبب تكذيبهم بيوم القيامة  20

 . يؤمنون با ويتوكلون عليه 21

 . الماء 22

 

  السؤال الثاني :

 . صح١

 . خطأ، علي بن أبي طالب  ٢

 النه والي المدينة المنورة  . خطأ، ما عدا غزوة تبوك٣

 . صح٤

 . صح٥

 . صح٦

 . صح٧

 ان يهلك هو و أصحابه  . خطأ، بل تمنوا ٨
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 السؤال الثالث : 

 علي بن أبي طالب ، جدة : عبد المطلب . 

 والدته : ولد في مكة المكرمة قبل البعثة المطهرة بعشر سنين . 

 إسالمه : أول من أسلم من الصبيان وعمره عشر سنين .  

 زوجته : فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  

 أبو الحسن .    كنينة :

 هـ .   40وفائه : استشهد في الكوفة سنة 

 السؤال الرابع: 

 .الصحية ١أ) 

 .التعليمية ٢

 . الترفيهية ٣

 

 . عدم العبث بها ١ب) 

 . المحافظة على نظافتها  ٢

 . االلتزام بتعليمات استخدامها٣

 

 . الحاقة ١ج)  

 . يوم الدين٢

 . يوم اآلخر  ٣

  

  

  

  وفقكم هللا تعالى لما يحبه ويرضى

 معلم المادة أ. عبيده الزغول 

 

  
  
 


