
  
وزارة التربيه

اإلدارة العامة ملنطقة الجهراء التعليمية
جذور  التعليم مدرسة مريم بنت طارق املتوسطه بنات

مرة , ولكن ثماره 
حلوة 

املوجهة 
الفنية شيخة 

الحجرف 

مديرة املدرسة 
رابعة عبداهلل 

رئيسة القسم 

💎 شيخة بو رجيله

إعداد 
املعلمة نادية 
الحسيني 

بنك 
األسئلة للصف السابع 

 ( الوحدة الثانية )  
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أحاديث الفصل األول ( الوحده الثانية ) للصف 
السابع 


١- عن عائشه رضي اهلل عنها ان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال :


 )خلقت املالئكه من نور و خلق الجان من مارج من النار و خلق ادم مما وصف لكم (


٢- قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  : 


    ) ان اهلل ال ينظر إلى صوركم و أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم و اعمالكم (


٣- عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال :

(علمني رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - وكفي بني كفيه -املشهد كما يعلمني السوره من القران :التحيات هلل 
، والصلوات و الطيبات ، السالم عليك أيها النبي و رحمه اهلل وبركاته ، السالم علينا و على 


عباده اهلل الصالحني ، اشهد ان ال اله اال اهلل ، واشهد ان محمداً عبده و رسوله)


٤- عن ابي هريرة - رضي اهلل عنه -ان رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص -

(تجُد من شر الناس يوم القائمه عند اهلل ذا الو جهني ، الذي يأتي هؤالء بوجه و هؤالء بوجه )
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للمالئكة الكرام صفات َخْلقيه منها : 


١ اإلجنحة ،                                 ٢ عظم الخلق و املقدار

٣ الجمال.                                    ٤  ال يأكلون وال يشربون و ال يتناكحون 

عللي ملا يأتي : 
١-  ال يصح ايمان عبد إذا انكر وجود املالئكة . 


الن اإليمان باملالئكة ركن من اركان اإليمان 

ما رأيك فيمن يزعم انه يؤمن باملالئكة الكرام و لكنه يعيب جبريل -عليه السالم - 
تعريضا أو تصريًحا أو يسبُّه مع الدليل ؟ 


 فانه ليس مؤمنا حق اإليمان و سينال غضب اهلل عليه فيعذبه عذابه شديدا

 


✖ امام مايناسبها من العبارات التالية:  ✔ او عالمة   ضعي عالمة 


 ( ✔ ١-املالئكة الكرام خلقت من نور (


(✔ ٢- من صفات املالئكة الُخلّقية الحياء و الخوف من اهلل و الَخْلقيّة و الجمال ( 

الدرس األول 
أؤمن بصفات و حقوق السفره الكرام  البررة
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اذكري املهام التي وكلها اهلل للمالئكة ؟ 

أ-حفظ اإلنسان بأمر اهلل تعالى  

ب-تحريك بواعث الخير في النفس  

ج- تسجيل األعمال (الحسنات و السيئات)  

ما اثر اإليمان باملالئكة في حياة املسلم ؟ 


أ- الشكر هلل تعالى و طاعته


ب-املراقبه الدائمة هلل تعالى 


ج-املراقبه الدائمة هلل تعالى 

✖ امام مايناسبها من العبارات التاليه:   ✔ او عالمة  ضعي عالمة 

 (  ✔ أ- املالئكة الكرام ال يعصون اهلل ما امرهم ، و يفعلون ما يؤمرون(

الدرس لثاني 
إيماني باملالئكة األبرار 

https://school-kw.com


الدرس الثالث 
اخلص في العمل

✖ امام مايناسبها من العبارات :  ✔ أو عالمة  ضعي عالمة 


(  ✔ ١-من شروط قبول العمل الصالح ان يكون خالصا هلل -عز وجل -.    (  

( ✔ ٢- اإلخالص هو أفراد اهلل تعالى الطاعات و التقرب بها إلى اهلل  .    (  

اكملي العبارات بما يناسبها : 

١- من ثمار اإلخالص النجاه من الفنت و نيل الشفاعة  
٢- من األمور التي تعينني على اإلخالص تدبر القران و مصاحبه الصالحني 

اذكري أهميه اإلخالص في اإلسالم : 


١- محل نظر اهلل تعالى النه من أعمال القلوب

 ٢- مضاعفه األجر لألعمال اليسيرة و مباركتها 

https://school-kw.com


الدرس الرابع 
نزول الوحي على رسولي محمد ملسو هيلع هللا ىلص 

✖ امام مايناسبه من العبارات التاليه:  ✔ او عالمة  ضعي عالمة 

(   ✖  ١- كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يختلي بنفسه في غار ثور .     (
( ✔  ٢- كان عمر رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم عند نزول الوحي ٤٠ سنه  .    (  

(  ✖ 
٣- كان ورقه بن نوفل يتعبد اهلل تعالى على الديانة النصرانية .     (   

 اكتبي تعريف الوحي شرعا:

    أعالم اهلل أنبياء و رسله بما يريد ن يبلغه اليهم


اجب عما يأتي:
 ١- متى نزل القران الكريم ؟

  نزل القران الكريم في شهر رمضان في سنه ٦١٠هـ 

 ٢- ما اثر نزول الوحي على نفس النبي -صلى اهلل عليه و سلم -


 الشعور بالخوف


من خالل حديث جبريل عليه السالم يتضح عبر و دروس عديده منها :


أ- ان الوحي ليس أمراً خياال و إنما هو حقيقه على استقبال و تلقى العلم و األمر
  


 ب-خوف النبي صلى اهلل عليه و سلم مما سمع وراى يدل على طبيعته البشرية
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الدرس الخامس 
أتجنّب مكروهات و مبطالت الصالة 

عددي بعضا من مكروهات الصالة : 


١- االلتفات في الصالة لغير الحاجة          

٢- التخصر في الصالة 


٣- افتراش الذراعني حال السجود   

٤- التثاوب في الصالة              

٥-  عدم مراعاة الترتيب في سور القران اثناء القراءة ويسمي (تنكيس السور )             

٦-  تغميض العينني 

    عددي مبطالت الصالة : 

١- ترك شرط من شروطها 

٢- ترك ركن من أركانها 


٣-الكالم عمدا في غير مصلحه الصالة 

٤- األكل و الشرب عمدا 


عرف املصطلحات اآلتية :


١- االقعاء:  

وهو إلصاق آليته باألرض و نصب ساقيه أو قدميه ووضع يديه على األرض 


٢- السدل: 

إرسال الثوب حتى يصيب األرض 


٣- القهقهة :
ان يضحك املصلي بصوت يسمعه هو أو غيره قل أو كثر 
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الدرس السادس 
صالتي تكتمل بالواجبات و السنن

عرف ما يأتي :  
الواجب :  

امر به اهلل -تعالى- على وجه اإللزام  يذم تاركه شرعا  . 

السنه : 

ما ثبت عن النبي -صلى اهلل عليه و سلم - ولم يكن على وجه االلزام و يثاب فاعله و ال يعاقب تاركه 

اعدد واجبات الصاله ( كلها قوليه ) : 

١- تكبيرات االنتقال 


٢- قول سمع اهلل من حمده 

٣-  شرب أقول ربنا و لك الحمد 


٤-   التسبيح في الركوع 

٥-التسبيح في السجود

اكتبي سنن الصالة : 

من السنن القولية   

 ١- استفتح صالتي بالدعاء


 ٢- أتعوذ من الشيطان الرجيم عند قراءة القران 

٣- قراءة بسم اهلل الرحمن الرحيم 

٤- أقول امني : بعد قراءة الفاتحة 

من السنن الفعليه   
١-ارفع اليدين عند تكبيرة اإلحرام و عند الركوع و الرفع من الركوع . 

٢- أضع اليمني على اليسرى فوق الصدر. 
٣-افترش في التشهد األول  
٤-اتورك في التشهد الثاني 
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الدرس السابع 
أؤدي صالتي صحيحه اقتداء بالنبي صلى 

اهلل عليه وسلم ( تطبيقي)

✖ امام مايناسبها من العبارات التاليه :  ✔ او عالمة  ضعي عالمة 


( ✔ ١- ترك  واجب من واجبات الصالة عمدا يبطل الصاله   .   (

عددي مكروهات الصالة  : 


١- الصالة يحضره الصاله .


٢- النظر في غير مظهر السجود.


٣-  الحركة الغير ضرورية .


٤- التخصر في الصالة .

اكتبي سبب بطالن الصالة  : 


١- الرد على الهاتف  .          

٢-  األكل و الشرب .

٣-   عدم االستقامة عند الرفع من الركوع .
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الدرس الثامن 
أصون لساني عن السخريه و الغيبة 

و النميمة 

اكتبي الكلمات اآلتية : 


) الغيبه ( : 

 ذكر مساوئ اإلنسان في غيبته و هي فيه ، وتكون بالقول و الفعل كالحركة .


)النميمة ( : 

السعي بني الناس باإلفساد ، للتحريض و اإليقاع بينهم ، و شحن قلوبهم بالعداء و الضغينة .


)السخريه( :  

احتقار اآلخرين بالهمز و اللمز و التهكم بالقول أو الفعل أو اإلشارة أو التنابز باأللقاب 

عدد أضرار آفات اللسان ( الغيبه و النميمة و السخريه): 

١-  تغضب الرحمن و ترضي الشيطان 

٢-  . تقطع اواصر املحبة بني الناس 


٣- تحرم صاحبها من الجنه .

ماهو سبب آفات اللسان ( الغيبه النميمة و السخريه )  : 

١-الحسد و الكبر و الكراهية 


٢- ضعف اإليمان 

٣- تزكيه نفسه بتنقيص غيره 


٤- تحقيق املطامع 

عللي:  
جواز الغيبه في بعض الحاالت  : 

١- للمتظلم و املستفتي عند القاضي  
٢- لتغيير املنكر ورد العاصي إلى الصواب بذكر ما يفعله  

٣- للتحذير من أهل الشر  
٤- للمجاهر بفسقه أو بدعته  

٥- للتعريف إذا كان اإلنسان معروفا بلقب معني (دون التنقيص ) 
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