
  

   

 اإلسالميه التربيه ملادة صفيه انشطه

 

 

 

 

 السابع للصف

 2017\2016:الدراس ي للعام

 (األولى أسابيع الست:)الثاني الدراس ي الفصل

 :للمعلمه

 الحربي نهله

 

 الحربي نهله

 وزارة التربيه

 منطقة الجهراء التعليميه

 مدرسة هاله بنت خويلد

 :القسم رئيسة

قبال
ٌ
 املطيري  أ

 :املوجهه الفنيه

 فهده السعيدي

 :ناظرة املدرسه

 شيخه العيس ى



 

  

            وصفاتهم السالم عليهم- الكرام بالرسل اإليمان :الدرس عنوان*

                                                                    العقيدة: املجال*

 الخامس:الدرس

 .......................................................................:الرسول *

 اإليمان معنى
 الكرام بالرسل

 :السالم عليهم

 هللا بأن الجازم التصديق
 منهم رسوال أمه كل في بعث

 وحده هللا عبادة إلى يدعوهم

 اإليمان حكم
 الكرام بالرسل
 السالم عليهم

 العقيده أركان من
 اإلسالميه

 األنبياء به فردان ا
 السالم عليهم
 من غيرهم دون 

 البشر

 العصمه,الوحي

 لها املناسب املوقف في سيارة كل ضعي

                      ..السؤال هذا إجابة نسيت لقد

 ............:.................................................................النبي* والنبي؟ الرسول  بين الفرق  هو ما



 

  

                                                                                             املرسلين خاتم به اختص وما الكرام الرسل وظائف :الدرس عنوان*

                                                                                           العقيدة: املجال*

 السادس:الدرس رقم*

 :أآلخره في :الدنيا في

1-................................. 

2-............................... 

 3 -........................... 

1-................................. 

2-............................... 

 3 -........................... 

 .الجميله  الزهور  من باقه بيدك اصنعي

 التبليغ

 إلى الدعوه
 تعالى هللا

 إصالح
 النفوس
 وتطهيرها

 إقامة
 الحجه

                                                                   :   طفلتي

 تعالى سبحانه هللا أعطاها التي الكرامات اذكري 

 . والسالم الصالة عليه محمد لسيدنا

 

 الرسل وظائف
 الكرام



 

 

 

 

 

 

  

                                                                                   .                    والسالم الصالة عليهم– األنبياء حياة في واملعجزات اآليات :الدرس عنوان*

                                                                                                       العقيدة: املجال*

 السابع:الدرس رقم*

:                  صديقتي

 كريم نبي كل اسم اكتبي

 وقومي معجزته تحت

 .                         بتلوينها

                               

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

. 

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

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

. 

          :  صغيرتي

 ما تعلمين هل

 من الحكمه هي

 املعجزه؟

1-.............. 

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

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

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

       2-............. 

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

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

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

  .3-............. 

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

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

     

4-............... 

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

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

     

 .السؤال عن أجيبي ثم أجنحتها الجميله للفراشة أعيدي



 

 

  

 م ع ج ز ه م
 

 م ق ك و ن ع

 ق ح ر  ح ن

 م م س آ  و

 ر  د ي ن ي

                    وسلم عليه هللا صلى -محمد ومعجزات آيات :الدرس عنوان*

                                                                    العقيدة : املجال*

 الثامن: الدرس رقم*

 :هي السر كلمة

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

. 

 معجزه-1

 كون -2

 معنوي -3

 قمر-4

 قرآن-5

 حس ي-6

:                               عزيزتي

 وضعيها السر كلمة استخرجي

 بالفراغ

 القمر انشقاق

 اإلسراء

 واملعراج

 املرض إبراء

 بالوناتي جميع فقدت لقد

 !إلي تعيديها أن يمكنك هل

 :إلى تشير البالون  على املكتوبة الكلمات

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

 األعداء كف

 عنه



 

 

  

                    ألجمعه غسل :الدرس عنوان*

                                                                   شريف الحديث: املجال*

 الرابع:الدرس رقم*

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

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

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

                                                                 :   عزيزتي
 وأكملي الجمعة صالة ألداء املسجد إلى أحمد أوصلي

 .الجمعة غسل إتمام في لتساعديه الفراغات

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

 أهدنا اللهم

 هديت فيمن

 : الجمعة يوم الدعاء من اإلكثار يستحب

 الجمعة يوم ألن
 املسلمون  يصلي
 الجمعه صالة

 ساعة به ألن

 استجابة

 يجتمع به ألن

 السلمون 

 املربع في وضعيها الصحيحة اإلجابة اختاري 



 

 

  

                                 وسلم عليه هللا صلى-الرسول  خصائص :الدرس عنوان*

                                                                  الشريف الحديث: املجال*

 الخامس:الدرس رقم*

                                :                      غاليتي
 رسولنا خصوصيات هي ما

 الكريم

 
1 

2

3 3 

4 

5 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 :صديقتي

 حبك عن بها تعبرين تغريده اكتبي
 وسلم عليه هللا صلى الكريم للرسول 



 

 

  

                    والعصر الفجر صالة وقت :الدرس عنوان*

                                                                 شريف حديث: املجال*

 السادس:الدرس رقم*

  اليوم لدرس فهمي خالل من

 : وقتان للصالة أن علمت

 ضروري  وقت اختياري  وقت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 !الكنز لتكتشفي ألتاليه الكلمات اجمعي

 الذي الكنز عن معا لنبحث
 الجنة إلى سيوصلنا

 تمثل الصورة هذه

.. 

 املناسب الجر حرف اختاري 

    إلى– من- عن- في

 

 :التالية الكلمة رتبي

 ا  ت  ـهـ  و  قـ

 ..........................................: هو الكنز



 

 

 

  

                 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  دعوة بدء :الدرس عنوان*

                                                                 نبويه سيره: املجال*

 الرابع:الدرس رقم*

 لها تعرض التي األذية ماهي
 من والسالم الصالة عليه  النبي

 مكة أهل مشركي قبل

1-.................................................. 

2-................................................. 

3-.................................................. 

 التي السامية األخالق ماهي
 الصالة عليه النبي لها دعا

  والسالم

                                                                                         :   طالبتي

 .الجميل التفاح بتلوين قومي ثم التالية الجمل أكملي

 هللا صلى بالنبي آمن من أول 
      هو الصبيان من وسلم عليه

 هللا صلى بالنبي آمن من أول 
      هو املوالي من وسلم عليه

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

.... 

 

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

...... 

 

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

 

 هللا صلى بالنبي آمن من أول 
      هي النساء من وسلم عليه

1-.................................................. 

2-................................................. 

3-.................................................. 



 

 

  

 الحبشه إلى الهجره :الدرس عنوان*

                                                                  النبويه السيره : املجال*

 الخامس :الدرس رقم*

 األولى الحبشة هجرة

 صغيرتي: 

  قارني بين هجرة الحبشه األولى وهجرة الحبشه الثانيه من حيث اآلثار العظيمه

 :الثانية الحبشة هجرة

 

 ا

 ن ل

 ج

 ا

 ش

 ع ي

 ط م

 و

 س

 

 :مقولة صاحب-

 (.واحده مشكاة من يخرج السالم عليه عيس ى به جاء والذي هذا إن) 

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

 

 .األربعة الصور  لغز في تجدينها السؤال إجابة

2-................................. 

1-................................. 

3-............................... 

1-................................. 

2-................................. 3-................................ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن

                                     الحزن  عام :الدرس عنوان*

                                                                  نبويه سيره : املجال*

 السادس:الدرس رقم*

 إلى ينقسمون  الناس أن الدرس هذا في معلمتي اخبرتني

 واالبتالءات املصائب يواجهون  عندما قسمين

 :قسم

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

 :قسم

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

 

 :الدعوه بداية في بجانبه ووقفت النبي ساعدت-1

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

 :والسالم الصالة عليه النبي عم-2

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

 عام سمي عمه النبي زج فيه توفي الذي العام-3

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

 والسالم الصالة عليه النبي دعوة من سخروا-4
 بالحجاره وضربوه

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

 األجر ويحتسب املصائب على يصبر الذي-5

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

 

 ج د ه ي خ -1

2- 

 ب

 ط

 أ

 ا

 و

 ل

 ا ح ز ل -3

4- 

 ل

 ط

 ئـ

 ا

 ف

 ا

5- 

 ل

 م

 ن

 ا

 ؤ

 م

 لالحرف ترتيبك خالل من التاليه الجمل أكملي:  صغيرتي

 

 


