


  كراسة التمارين
  ملادة التربيه األسالميه
  الصف السابع

  رئيسة القسم                         اعداد املعلمات                  ناظرة املدرسه
      رمي الظفيري                            منيره الرشيدي                     سمر احلرمي

 بـــــدرية الــعـــلــي 

١



كراسة التمارين  
ملادة التربيه األسالميه 

الوحده االولى : 
امياني بالغيب اطمئنان وسنة النبي صلى  اهللا عليه 

وسلم حفظ و أمان 

٢



مجال العقيده  
الدرس األول : إمياني بالغيب أمن وطمأنينة 

التاريخ امليالدي : ........................ •

التاريخ الهجري : ........................ •

 قيمة الشهر : ............................•
٣



النشاط األول : اضع دائره حول اعضاء 
احلسيه لدى االنسان ؟ 

٤



النشاط الثاني : بالتعاون مع زميالتك استخرجي  قيمة 
الدرس  من خالل االتصال على الرقم وفك الرموز  �� 

القيمه : ...................................        

٥



النشاط الالصفي
السؤال األول : قارني بني كل من عالم الغيب وعالم الشهاده من حيث التعريف  

عالم الغيب : .............................................................. 
عالم الشهاده : ............................................................ 

السؤال الثاني : اكتب املصطلح الشرعي :  
أ. علم استأثر اهللا تعالى به وحده [ ........................ ] 

ب. علم يعرفه األنبياء عن طريق الوحي [ ...................... ] 

السؤال الثالث : مب تنصح من يلجأ الى الكهنه والعرافني حلل مشاكلهم  
....................................................................................

٦



مجال احلديث الشريف  
الدرس الثاني : أحقق مراتب الدين يف حياتي 

التاريخ امليالدي : ........................ •

التاريخ الهجري : ........................ •

 قيمة الشهر : ............................•

٧



مستعيناً باحلديث الشريف السابق أحدد عدد 
مراتب الدين لكل من :

٨



اصنف كل عباره من العبارات االتيه يف مكانها املناسب : 
إقامة الصالة - الشهادتني - أداء الزكاه  

- التصديق باملالئكه - صوم رمضان - مراقبة اهللا تعالى 
وخشيته - االميان باليوم اآلخر

٩



اكتب املصطلح الذي تناسب كل عباره مما يأتي :  
أ ___  اشهد أن ال إله إال اهللا وإن محمداً رسول اهللا . 

ب ___ االمساك عن الطعام والشراب وجميع املفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس . 
ج___ االعتقاد اجلازم بإن اهللا رب كل شيء ومليكه وإنه اخلالق الرازق احمليي واملميت وانه 

املستحق العباده وحده . 

ضع عالمة ( /) امام العباره الصحيحه وعالمة ( x ) امام العبارة غير الصحيحه فيما يأتي :  
أ- الزكاة تعطي للفقراء واالغنياء (     )  

ب- الشهادتان أصل العباده (        )  
ج- صوم رمضان مستحب صيامه على كل مسلم ومسلمه (      )  

ضع  خطاً حتت املكمل الصحيح للجمله اآلتيه :  
أ- فرض احلج على كل مسلم عاقل بالغ مستطيع : 

( مرة واحده يف العمر          -        مرتني يف العمر        -     ثالث مرات يف العمر    )  
ب- االحسان يشمل : 

( االفعال         -         االقوال         -      االفعال واالقول  )  

النشاط الالصفي 

١٠



مجال السيرة  
الدرس الثالث : صفات رسولنا صلى اهللا عليه وسلم 

قبل البعثه وبعدها  
التاريخ امليالدي : ........................ •

التاريخ الهجري : ........................ •

 قيمة الشهر : ............................•

١١



 اكتب اربعاً من الصفات احلسنه التي مُدح بها النبي صلى
  اهللا عليه وسلم

١٢



مهارة االستنتاج 

استمع الى قصة ثمامه مع زمالئي 

 كتاب        44
املدرسي         

١٣



مهارة حل املشكالت 

أضع مع مجموعتي حلوالً ملشكلة الألجئني يف العالم :  
أ-......................................................... 
ب-......................................................... 

ج-............................................................

١٤



من خالل اآليه الكرميه أستنتج قيمة الدرس ��

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اهللاََّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ } 

قيمة الدرس : ..........................................

١٥



النشاط الالصفي 

السؤال االول : اكتب املواقف الدالة من الدرس على الصفات االتية للحبيب محمد صلى اهللا عليه وسلم  : 
أ- الصدق وامانة : 

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

ب - الوفاء واملبادرة : 
.............................................................................................................................................

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

السؤال الثاني: وضح ما يأتي:  

أ - أدب النبي صلى اهللا عليه وسلم مع رفاقه :  
.............................................................................................................................................

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

ب - صبر النبي صلى اهللا عليه وسلم على البالء  
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

١٦



مجال الفقه  
الدرس الرابع :من شعائر ديني األذان واإلقامة 

التاريخ امليالدي : ........................ •

التاريخ الهجري : ........................ •

 قيمة الشهر : ............................•

١٧



من خالل التعاون مع زميالتي اصمم لوحه ابني 
فيها تعريف االذان واالقامه وحكمهما 

وصيغتهما  ..  
عمل جماعي 

١٨



الشروط الواجب توافرها يف االذان و املؤذن :
 األذان                                                                      املؤذن 

١٩



ما يستحب يف املؤذن :

٢٠



الالصفي  

اختر املكمل الصحيح بوضع خط حتته :  

أ- الدعاء  ال يرد عند  ( سماع اإلذان - سماع اإلقامه  - بني اإلذان واإلقامه ) 

ب- من شروط املؤذن ( التمييز  - القيام   - العدالة  )  

ج- من مستحبات األذان ( الترتيب  - املواالة  - حتريك الرأس مييناً )  

٢١



مجال الفقه  
الدرس اخلامس : صالتي (حكمها شروطها وأركانها )

التاريخ امليالدي : ........................ •

التاريخ الهجري : ........................ •

 قيمة الشهر : ............................•

٢٢



عبر عن مكانة الصالة يف حياتك بكلمة 
واحده : 

صالتي هي ............................ 

٢٣



الصالة هي ............

مفتتحه بالتكبير 
ومختتمه بالتسليم 

٢٤



شروط الصالة تنقسم الى :

..................شروط وجود 

٢٥



الالصفي 

أوجد حلوالً لكل من :  
زميلك يترك الطمأنينه يف الصالة . 

 .…………………………………………
أخوك يتأخر دائماً عن أداء الصالة . 

 ..…………………………………………

٢٦



مجال الفقه  
الدرس السادس : أؤدي صالتي كاملة اقتداء بالنبي 

صلى اهللا عليه وسلم ( تطبيقي )

التاريخ امليالدي : ........................ •

التاريخ الهجري : ........................ •

 قيمة الشهر : ............................•

٢٧



أحدد على الصورة أعضاء السجود السبعه 
برسم دائره حولها  

٢٨



مجال التهذيب  
الدرس السابع : أحفظ قلبي من احلقد واحلسد 

التاريخ امليالدي : ........................ •

التاريخ الهجري : ........................ •

 قيمة الشهر : ............................•

٢٩



عريف كالً من :

احلقد احلسد 

٣٠



بعض من اسباب احلسد واحلقد

٣١



الالصفي :

يقول ابن تيمية: «إن إصالح القلب دافع لصالح سائر اجلسد»، 
اشرح هذه العبارة.  

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

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

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

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

٣٢



مجال الثقافه اإلسالميه 
الدرس الثامن : أنا أحب اهللا ورسوله صلى اهللا 

عليه وسلم ..
التاريخ امليالدي : ........................ •

التاريخ الهجري : ........................ •

 قيمة الشهر : ...........................•

أُحب اهللا ورسوله 

٣٣



ما املقصود باحملبة :

٣٤



كيفية غرس محبة اهللا عزوجل يف نفوسنا :

٣٥



 الالصفي

السؤال: أكمل باملناسب : 
1- أحب اهللا ـ تعالى ـ إلنه متصف 

بصفات .................................................................................. ..... 
2 - أحب اهللا ـ تعالى ـ إلنه خلقني وأمدني 

بجميع ....................................................................................... 
3 - أحب رسول اهللا إلنه خليل ............................................................. 
  ...............................................................................................
4 - أتقرب ِإلى اهللا ـ تعالى ـ بـ.................................................................. 

بعد............................................................................................  

٣٦



الوحده الثانيه : 
تصديقي بالسفره الكرام وأخلص العمل 

للرحمن ..

٣٧



مجال العقيده  
الدرس االول : أؤمن بصفات وحقوق السفر 

الكرام البررة 

التاريخ امليالدي : ........................ •

التاريخ الهجري : ........................ •

 قيمة الشهر : ...........................•

٣٨



أكتبي صفات املالئكه :

اخلَلقيه اخلٌلقيه

٣٩



ضعي دائره على قدرات املالئكه؟ 

(السرعه)             (النوم)              (الدقه)

٤٠



نشاط الالصفي  

ضعي عالمه صح ام خطأ  
١- من حقوق املالئكه تقديرهم وعدم إيذائهم   (      ) 

٢- خلقت املالئكه الكرام من طني   (       )

٤١



مجال العقيده 
الدرس الثاني :إمياني باملالئكه األبرار

التاريخ امليالدي : ........................ •

التاريخ الهجري : ........................ •

 قيمة الشهر : ...........................•

٤٢



صلي أسم كل ملك 
بوظيفته 

الوظيفه              اسم امللك 

١- ميت  

٢- زرع  

٣ - جنه  

٤- نار 

١- عزرائيل  

٢- ميكائيل  

٣- مالك  

٤- رضوان

٤٣



أكتبي مراحل دور املالئكه يف حياه االنسان 
(قبل الوالده)  

٤٤



 الالصفي 

ما االثار التي تكتسبينها عند اميانك باملالئكه؟ 

 ..................................................................... -١

.................................................................... -٢

٤٥



مجال احلديث الشريف  
  الدرس الثالثه :أخلص يف العمل

التاريخ امليالدي : ........................ •

التاريخ الهجري : ........................ •

 قيمة الشهر : ...........................•

٤٦



أكتبي شرطني لقبول اهللا تعالى العمل الصالح ؟ 

 ( عمل جماعي )

٤٧



بيني معنى االخالص ؟وكيف تخلصني لدراستگ؟ 
  

كيف تخلصني لدراستكِ ��!عريف االخالص  ��!
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

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

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

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

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

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

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

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

.............................
٤٨



 الالصفي  

  كيف تخلص املعلمه يف العمل يف وجهه نظركِ؟

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

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

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

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

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

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

٤٩



مجال السيرة  
لدرس الرابع : نزول الوحي على سيدنا محمد 

صلى اهللا عليه وسلم 

التاريخ امليالدي : ........................ •

التاريخ الهجري : ........................ •

 قيمة الشهر : ...........................•

٥٠



عددي بوادر الوحي التي حصلت للنبي صلى 
اهللا عليه وسلم قبل البعثه ؟

٥١



من خالل شرح املعلمه أكتبي مبشاركه زميالتكِ تعريف 
الوحي  

لغه واصطالحا !

(عمل جماعي )

٥٢



الالصفي 
ألصقي صور الغار الذي كان يتأمل فيه النبي صلى اهللا 

عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه ؟ 

٥٣



مجال الفقه 
لدرس اخلامس : اجتنب مكروهات ومبطالت 

الصاله 

التاريخ امليالدي : ........................ •

التاريخ الهجري : ........................ •

 قيمة الشهر : ...........................•

٥٤



من خالل شرح املعلمه بيني مايلي: 
  

أ) أثر ترك املكروهات 

تكتب له الصالة ................ 

ب) أثر فعل املكروهات 

تكتب له الصالة .................

٥٥



من خالل الصور اذكري بعض من مكروهات 
الصالة 

٥٦



 الالصفي: 
 صممي جدول اكتبي فيه مكروهات ومبطالت 

الصالة

٥٧



مجال الفقه 
لدرس السادس : صالتي تكتمل بالواجبات والسنن 

التاريخ امليالدي : ........................ •

التاريخ الهجري : ........................ •

 قيمة الشهر : ...........................•

٥٨



من خالل العبارات التاليه صنفي كل عباره يف موضعها املناسب؟  
١-اضع اليد اليمنى على اليسرى  

٢-قراءه بسم اهللا  
٣-ادعي بعد التشهد 

٤-اجلس جلسهاالستراحه   

سنن قوليه (القول)                                                سنن فعليه (الفعل) 
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

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

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

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

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

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

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

...................................... ٥٩



اذكري بعض من واحبات الصاله (القوليه )

٦٠



مجال الفقه 
لدرس السابع  :  (أؤدي صالتي صحيحه 

أقتداء بالنبي صلى اهللا عليه وسلم )(تطبيقي)

التاريخ امليالدي : ........................ •

التاريخ الهجري : ........................ •

 قيمة الشهر : ...........................•

٦١



ضعي دائره على مكروهات الصاله  و مربع على 
مبطالت الصاله ؟ 

االكل والشرب عمداً 

٦٢



مشاركه املتعلمات مبشهد متثيلي كل مجموعتني 
وعلى كل مجموعه اكتشاف االخطاء يف الصاله اما 

مكروهات الصاله ام مبطالت 

(عمل جماعي) 

٦٣



الالصفي  

اذكري مبطالت الصاله 

٦٤



مجال التهذيب  
لدرس الثامن : اصون لساني عن الغيبه 

النميمه بالسخريه

التاريخ امليالدي : ........................ •

التاريخ الهجري : ........................ •

 قيمة الشهر : ...........................•

٦٥



من خالل شرح املعلمه اكتبي معنى: 
النميمه 

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

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

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

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

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

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

......................................
٦٦



اكتبي اسباب الغيبه واضرارها 

اسباب الغيبه اضرار الغيبه

٦٧



الالصفي: ضعي عالمة ✅ او ❌ 

١.الغيبه والنميمه والسخريه من آفات اجملتمع (    ) 

٢.اسباب الغيبه قوة االميان (     )

٦٨


