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 ء من أقوامهم التكذيب واإليذاء، نفسر ذلك.واجه األنبيا النشاط ( 3)  ص

لكن سبب تكذيبهم هو و  صدق دعوة رسلهمكل األقوام الذين كّذبوا الرسل يعلمون في قرارة أنفسهم  اإلجابة
ألن اإليمان بالرسل يعني اإليمان باهلل  وية التي يهددها اإليمان بالرسل،الحفاظ على مصالحهم الدني

بالتالي تقويض مصالح هؤالء يمان باهلل تعالى يستلزم طاعته وعبادته وامتثال أوامره و اإلو  ،تعالى
علوًا " لكفار التي تقوم على االستبداد واالستعالء، قال تعالى :" وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا و ا

 14النمل : 
 33مين بآيات اهلل يجحدون " األنعام:: " فإنهم ال يكذبونك و لكّن الظالأيضاً  و قال تعالى

تقوم الدعوة إلى اإلسالم على الحّجة المقنعة و البرهان الصحيح ،ندلل على ذلك من  النشاط ( 8)  ص
 .لرجل الصالح في قصة أصحاب القريةخالل ما ورد على لسان ا

 تعالى هو الخالق من البداية وهو وحده القادر أعبد الذي فطرني ..." اهللمالي ال قال تعالى: " و  -1 اإلجابة
 .تاإلرجاع بعد المو على اإلحياء و 

ءأتخذ من دونه ..." األصنام التي يعبدها هؤالء الكفار ال تملك دفع الضر عنه لو قال تعالى: " -2
 أراد اهلل تعالى أن يصيبه بسوء .

 .س المستفادة من قصة الرجل الصالحالدرو أستنتج  )أفكر(  النشاط (11) ص
الحرص على الدعوة  –رسوله اهلل تعالى و  اتباع كل ما أوامروجوب  –الصبر  –الثبات على الحق  اإلجابة

 .ألمر بالمعروف والنهي عن المنكرا –إلى الدين 
 .الكريمة ن خالل ما ورد في اآليات، ندلل على ذلك مإسالميةالتفكير عبادة  -1  النشاط  13 ص

ن اآليات الكريمة في الجزء الثالث من سورة سالم هو مصدر للمعرفة العلمية و إن الكون في اإل اإلجابة ا 
تعالى من  سخره لخدمة اإلنسان المكرم عند اهللتبين أن اهلل تعالى خلق الكون و  )يس( جاءت بحقائق

ناثًا وكذلك خلق الليل والنهار خالل خلق النبات واألصناف الكثيرة من النبات والحيوان ذكورًا  وا 
  .كل شيء ليتفكر اإلنسان فيهوالشمس والقمر وتسخير البحار و 

توجيه القرآن الكريم العقل إلى التفكر في الظواهر الكونية يستلزم العناية بما  -2  النشاط ( 13) ص
 .م الحديث في دراستها. نناقش ذلكتوصل إليه العل

يدعو إلى التفكير في خلق الكون العظيم بما فيه لكي يصل اإلنسان من خالل تفكره إن القرآن الكريم  اإلجابة
الكشف عن يهدف إلى اإليمان باهلل تعالى والعمل بمقتضاه و  إلى استدالل صحيح ألن هذا التفكير

هذا يستلزم من للقيام بواجب االستخالف و  السنن اإللهية في بناء الكون بهدف تسخيره لإلنسان
بين ما جاء به القرآن الكريم منذ مئات والربط بينه و اإلنسان االهتمام بكل ما جاء به العلم الحديث 

ه دعت إليه آيات هذا كلالتفكر ال الجمود والتخلف و التطور و ألن الدين اإلسالمي دين العلم و  السنين
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من يث بينت دالئل قدرة اهلل تعالى و ح (يس)ركزت عليه آيات الجزء الثالث من سورة القرآن الكريم و 

  .جد هذه األدلة ظاهرة واضحة حولنايتفكر في الكون ي
 ؟القرآن الكريم وصف نعيم الجنة وعذاب النار. نبين الهدف من ذلك جاء في سور كثيرة في  النشاط ( 18)ص

الصالحة التي توصله بفضل اهلل ورحمته إلى الجنة وحتى يتجنب  * لكي ُيقبل اإلنسان على األعمال اإلجابة
 .كل ما يوصله إلى النار

 .صبر عليه سيجد جزاء صبره خيرًا وهو الجنة* كي يستبشر المؤمن بأّن كل ابتالء يصيبه لو 
 .أرجع إلى أحد كتب التفسير وأبين معاني المفردات اآلتية النشاط ( 22)  ص

 .نختم على أفواههم، على مكانتهم، نعمره، وما ينبغي لهمرقدنا، أعهد إليكم، 
 .مرقدنا / يموتون بين النفختين - اإلجابة

 .ا الشيطان فتطيعوه في معصية اهللآمركم في الدنيا أن ال تعبدو ألم أوصكم و : أعهد إليكم/ يقول تعالى -
 .أفواه المشركين )يوم القيامة( وتنطق جوارحهم : اليوم نطبع علىنختم على أفواههم/ يقول تعالى -
فال  : و لو نشاء ألقعدنا هؤالء المشركين من أرجلهم في منازلهمعلى مكانتهم/ يقول تعالى -

 .يستطيعون أن يمضوا أمامهم وال أن يرجعوا وراءهم
 .نعمره/ من نطل عمره -
آن كريم هذا القول إال قر أن يقوله إن  ال ينبغي لهوما ينبغي له/ يقول تعالى: وما علمناه الشعر و  -

 .ووحي من اهلل تعالى إليه
 

 ( 24) ص
 

 النشاط
كريم بالرد على تشكيك المشركين والشبهات التي يثيرونها بالحجة ُعني القرآن ال

 .ن خالل ما جاء في اآليات الكريمة، نبين ذلك موالبرهان
اهلل تعالى على البعث، فهو سبحانه الذي خلق اإلبل والبقر والغنم  ة حول قدرةتذكر اآليات القرآنية أدلة كثير  اإلجابة

وجعلها منقادة للناس يملكونها ويركبونها ويأكلون لحومها وينتفعون منها ويذكر الكثير من األدلة ولكن 
 .رهم مع أنها ال تملك لهم نفعًا وال ضراً يتوقعون منها نصالمشركين يعبدون األصنام واألوثان و 

 .باإليمان باليوم اآلخر. نبين أسباب ذلك ُعني القرآن الكريم عناية كبيرة النشاط ( 32)  ص
 .كار المشركين واستبعادهم لوقوعهإن -1بسبب  اإلجابة

عيسى ا في تصورهم عن ما جاء به موسى و النصارى لليوم اآلخر حيث أنهم انحرفو فساد تصور اليهود و  -2
 .لكريممفصل من خالل آيات القرآن اشامل و سالم فكان ال بد من تصحيح عليهما ال

على مستوى ضبط سلوك اإلنسان في توجيه و تأثير عجيب يمان باليوم اآلخر من أثر عظيم و لما لإل -3
 .األفراد والجماعات

 .عموم وخلود رسالة اإلسالم -4
 .من القرآن الكريم أبحث عن أسماء أخرى لليوم اآلخر، وأذكر أدلتها ( 1) النشاط ( 33)  ص
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 ما أمر الساعة إال كلمح البصر أو هو أقرب "و  ":قال تعالى )الساعة( -1 اإلجابة

  ، ما القارعة .."القارعة "قال تعالى: (القارعة) -2
 ّن يوم الفصل كان ميقاتًا "إ "قال تعالى : (يوم الفصل) -3
 مالك يوم الدين " "قال تعالى : (يوم الدين) -4
 ، يوم يفر المرء من أخيه "ةفإذا جاءت الصاخّ " قال تعالى : (الصاَخة) -5

، نناقش ذلك.إليمان باهلل سبحانهجاء اإليمان باليوم اآلخر في آيات كثيرة مقرونًا با النشاط (  37)  ص  
ى أغلب النصوص القرآنية التي تتحدث عن اإليمان باليوم اآلخر تربطه باإليمان باهلل تعال إن اإلجابة

 والحكمة من ذلك واهلل أعلم.
ا ألن اإلنسان الذي ال يؤمن باليوم اآلخر ال يكون مؤمنًا باهلل تعالى ألن العمل في الحياة الدني -1

 .يرتبط أساسًا باإليمان باآلخرة
نما أخبرنا اهلل كذلك اليوم اآلخر من أمور ايب و ألن اهلل تعالى غ -2 لغيب فذات اهلل تعالى من الغيب وا 

 .المات اإليمان هو اإليمان بالغيبأول ععّرفنا باليوم اآلخر وبأحواله و عّرفنا بنفسه كذلك تعالى بصفاته و 
صلى اهلل ما جاء عن النبي ، و أبين لى أحد الصحيحين البخاري أو مسلمأرجع إ النشاط (39) ص

 .لم في وصف مرور الناس على الصراطسعليه و 
نه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: " جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي اهلل ع اإلجابة

ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، وال يتكلم ومن يومئذ إال الرسل 
 م سّلم سّلم "دعوة الرسل يومئذ : اللهو 

المقصود بذلك  ، نوضحهما المسلم في عبادة اهلل سبحانهالرجاء كالجناحين يحلق بالخوف و  النشاط ( 41)  ص
 " إّن رحمت اهلل قريب من المحسنين : "و ادعوه خوفًا و طمعاً في ضوء قوله تعالى

الخوف لإلنسان و أمل في اهلل تعالى حتى يكون الرجاء اإلنسان أن يكون في حالة ترقب وتخوف و  يجب على اإلجابة
ن انفرد أحدهما هلك اإلنسان حيث أطائر يحمالنه في طريق استقامته و كالجناحين لل ن اهلل تعالى هو الغفور ا 

ثواب اهلل تعالى الذي ه هو العذاب األليم فالخوف منه وطلب رحمته مقترنان ال ينفصالن و أيضًا عذابالرحيم و 
 .سنين على إحسانهم في الدنيا قريبحوعده للم

  النشاط ( 43) ص
 أفكر :

 ا تدل عليه من آثار اليوم اآلخر.استنبط من اآليات الكريمة اآلتية م
 اليوم اآلخر"يعمر مساجد اهلل من ءامن باهلل و إنما  " :قال تعالى -1
 لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة حسنة ...." ":قال تعالى -2

 .االستقامة على طاعة اهلل تعالى وتربية نفس المؤمن على البذل -1 اإلجابة
 .طاعة اهلل تعالى واالقتداء بسنة النبي صلى اهلل عليه وسلم -2
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سلم هو متعلمين، والنبي صلى اهلل عليه و يقاس نجاح المعلم فيما يحدثه من أثر في ال النشاط ( 47) ص

أعظم معلم في تاريخ البشرية، نناقش ذلك من خالل ما جاء في قوله تعالى:" لقد مّن 
اهلل على المؤمنين إذ بعث فيهم رسواًل من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 

ن كانوا من قبل لفي ضالل مبين "  الكتاب والحكمة وا 
لو اعتمدنا هذه م طالبه و مستوى المعلم هو تقييترى الدراسات التربوية أن أفضل طريق قياس  اإلجابة

الدراسات لتوصلنا إلى أنه صلى اهلل عليه وسلم أعظم مرٍب ومعلم فعن طالبه وتالميذه قال 
منين ببعثه محمد يبين اهلل تعالى عظيم منته على المؤ كنتم خير أمة أخرجت للناس ..." و تعالى:" 

علمهم الدين واألخالق والحكمة م فشُرفوا به حيث سلم من أنفسهم أي بشر مثلهصلى اهلل عليه و 
 قد كانوا من قبله في ضالل مبين .و 

، نوضح بعض صور التعاون التي ال األخالق التي حّض عليها اإلسالم التعاون من النشاط (52) ص
 بد منها في مجتمعنا الفلسطيني في ضوء ما يعانيه من ظلم االحتالل

 .ساعدة للفقراء وأَسر الشهداء واألسرى والمنكوبينتقديم العون والم -1 اإلجابة
 تقديم الدعم المعنوي للقضايا العادلة للشعب الفلسطيني مثل )قضية األسرى ..الشهداء..( -2
عي كبناء منازل المهدمة بيوتهم وقطف ثمار المشاركة في تنفيذ أعمال تحتاج إلى جهد جما -3

 غيرها ..الزيتون و 
األخالق التخلق بالم يقتضي منه اإلحسان إلى الناس، و المسلم بتعاليم اإلسالتزام  النشاط (57)ص

ي ضوء قول النبي صلى اهلل عليه ، نذكر صورًا لذلك فالفاضلة في التعامل معهم
أقربكم مني " وقوله:" إّن من أحبكم إلّى و  سلم :" إن من خياركم أحسنكم أخالقاً و 

 مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخالقًا "
يصال الخير لهما وكف األذى  -1 إلجابةا اإلحسان إلى الوالدين ببرهما وطاعتهما في غير معصية وا 

كرام صديقهما نفاذ عهدهما وا   .عنهما والدعاء واالستغفار لهما وا 
 .اإلحسان إلى األقارب ببرهم ورحمتهم وصلتهم والعطف عليهم -2
وصيانة حقوقهم وتأديبهم وتربيتهم بالحسنى اليتامى بالمحافظة على أموالهم اإلحسان إلى  -3

 .والمسح على رؤوسهم
 .اإلحسان للمساكين بسد جوعهم وستر عورتهم وعدم احتقارهم وتجنب إيذائهم -4
رشاد ضالهم و اإلحسان لجمي -5 يم جاهلهم تعلع الناس بالتعطف معهم في القول ومجاملتهم وا 

 .واالعتراف بحقوقهم
أجر حضور صالة الجنازة و أكتب الحديث الذي يبين ى أحد كتب الحديث و أرجع إل (1) النشاط (60)ص
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 .تشييعها

 اتباعها نائز / فضل الصالة على الجنازة و في صحيح مسلم / كتاب الج اإلجابة
نازة حتى : " من شهد الج عليه وسلم: قال رسول اهلل صلى اهللعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال

: مثل الجبلين هدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان؟ قالشمن يصلى عليها فله قيراط و 
 العظيمين "

( من سورة 52-51اآليات ) ألخص منه  تفسيرأرجع إلى أحد كتب التفسير و  النشاط (67)ص
 .المائدة

هم لنصارى الذين ااالة اليهود و ينهى اهلل تعالى عباده المؤمنين عن مو  ) من تفسير ابن كثير ( اإلجابة
ر أن بعضهم أولياء بعض ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك ، قاتلهم اهلل ثم أخبأعداء اإلسالم وأهله

 من يتولهم منكم فإنه منهم " إّن اهلل ال يهدي القوم الظالمين .فقال: "و 
فيهم(أي يبادرون إلى  نفاق )يسارعونين في قلوبهم مرض" أي شك و ريب و "فترى الذ :هو قول

أي يتأولون في مودتهم  الظاهر )يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة(تهم في الباطن و مواالتهم ومود
مين فتكون لهم أياد عند اليهود مواالتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار بالمسلو 
فتح( قال السدي يعني : فتح مكة وقال النصارى فينفعهم ذلك قال تعالى: )فعسى اهلل أن يأتي بالو 

لفصل )أو أمر من عنده( قال السدي: يعني ضرب الجزية على اليهود القضاء و غيره يعني: ا
النصارى من المنافقين )على ما أسروا في أنفسهم بحوا( يعني الذين والوا اليهود و النصارى) فيصو 

 .كان منهم مما لم يجد عنهم شيئاً  نادمين ( من المواالة أي نادمين على ما
  النشاط (73) ص

 ) أفكر (
، كيف س عن سبب هزائم المسلمين اليوم وتفوق أعدائهم عليهميتساءل بعض النا

 ضوء معرفتك بما جرى في غزوة أحد؟تجيب عن ذلك في 
 .الفرقة واالختالف -1  :كثيرة هي األسباب و لكن منها اإلجابة

 .الركون إلى الدنيا والتحاسد والكبر والرياء وضعف الوازع الديني -2
 .نافقونالكفار والم -3
 .الجهل -4

منين يمنعهم من الشعور بالهوان والذل حتى في اإليمان الراسخ في قلوب المؤ  النشاط (75) ص
ين اليوم في نبين صوره في حياة المسلملحظات الضعف والهزيمة، نناقش ذلك و 
 أنتم األعلون إن كنتم مؤمنين "ضوء قوله تعالى :" وال تهنوا وال تحزنوا و 

طلب من المؤمنين عدم االستكانة والضعف والهوان واالستسالم برغم كل ما أصابكم تعالى ياهلل  اإلجابة
م تسيرون ضعف ألن العاقبة لكم و النصرة لكم أيها المؤمنون ألنكويصيبكم من أذى وابتالءات و 
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ضالون _ أي ال -همم األوصياء على هذه البشرية كلها، والهداة لها و أنتعلى منهج من صنع اهلل و 

نتم مؤمنين حقًا فأنتم األعلون أنتم ورثة األرض إن كعيدون عن منهجه تعالى وأنتم مكانكم أعلى و ب
 .ن و لكن العقبى بعد االبتالءهذه سنة اهلل تعالى في كل عصر و زماو 

 
 (81)ص

 
 النشاط

لون غاية جهدهم في حرب اإلسالم والعدوان يبين القرآن الكريم أن أعداء اإلسالم يبذ
، ووعد المؤمنين بالنصر عليهم إن تمسكوا بدينهم الحّق، نناقش ذلك المسلمينعلى 

دون ليطفئوا نور اهلل بأفواههم واهلل متم نوره ولو كره في ضوء قوله تعالى:" يري
لو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله و 

 المشركون"
له كي يقضوا أهوالنور كُثر وهم موجودون في كل عصر وزمان ويكيدون لإلسالم و إن أعداء الدين  اإلجابة

المؤمنين بالنصر والتمكين في الدنيا والجنة يوم  لكّن اهلل تعالى وعد عبادهعلى شوكة المسلمين و 
سير على منهجه حتى يستحق يحتاج منهم إلى تطبيق لإلسالم و  لكن هذا النصرالقيامة و 
 .يكونوا خير أمة أخرجت للناسن أن المسلمو 

  النشاط (83) ص
 )أفكر(

، أرد األعداءيستبعد بعض الناس نصر اهلل سبحانه للمؤمنين لما يرونه من قوة 
 .الكريمة المذكورة من سورة الحشر على ذلك في ضوء اآلية

قوة أعدائهم  لمؤمنين مهما بلغتمن سنن اهلل تعالى في هذا الكون نصر اهلل تعالى لعباده ا اإلجابة
بحسب الحسابات األرضية لدى ت الحصون التي كانت ملك لليهود و تجبرهم نرى هنا في اآلياو 

كن ال أحد يمنع قوة اهلل تعالى لطيعوا إخراجهم من الحصون وهم أيضًا ظنوا ذلك و البشر لن يست
باهلل تعالى يجعلوا أملهم أن نوا مستحقين لذلك النصر اإللهي و لكن يجب على المؤمنين أن يكو و 

 .كبير وأن يأخذوا بأسباب النصر
 .التي تحدثت عن الغزوة أرجع إلى سورة الحشر، وأقرأ تفسير اآليات النشاط (84) ص

جحدوا نبوة محمد صلى اهلل عليه وسلم من تتحدث اآليات عن أن اهلل تعالى هو الذي أخرج الذين  اإلجابة
ذلك أول و التي جاوروا بها المسلمين حول المدينة  هم يهود بني النضير من مساكنهمأهل الكتاب و 

ن يخرجوا من ديارهم  بهذا الذل ما ظننتم أيها المسلمون ألهم من جزيرة العرب إلى الشام و إخراج 
ال يقدر عليهم أحد أن حصونهم تدفع عنهم بأس اهلل و  ظن اليهودوالهوان لشدة بأسهم وقوة منعتهم و 

الشديد يخربون بيوتهم  الفزعأمر اهلل ما لم يخطر لهم ببال وألقى في قلوبهم الخوف و  فجاءهم من
 .العقول الراجحة بما جرى لهمأيدي المؤمنين فاتعظوا يا أصحاب البصائر السليمة و بأيديهم و 

فوائد  ، أذكر ثالث آيات ذكرتجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريمبالرجوع الى المع النشاط (89) ص
 .لماء وأبين ما تدل عليها



 التعليميةالمنطقة الوسطى      -الفصل الثاني -الصف السابع -األنشطة المرافقة لمنهاج التربية اإلسالمية – إثرائيةمادة 
 

8 

 

 م2018الفصل الثاني  األساسيالسابع الصف 
 
 

 30جعلنا من الماء كل شيء حي أفال تؤمنون " األنبياء : قال تعالى :" و  -1
 .الماء أساس الحياة

 11قال تعالى :" و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به : األنفال : -2
 النظافة الماء يستخدم للطهارة و 

 15-14نباتًا " النبأ : ثجاجًا لنخرج به حبًا و ًء أنزلنا من المعصرات ماقال تعالى :"و  -3
 .الماء يستخدم إلنبات األشجار والنباتات والثمار

 النشاط (97) ص
 )أفكر(

 ؟ما الحكمة من مشروعية األضحية

  .قاربصلة لأل –المحتاجين مساعدة الفقراء و  –للتوسعة على األهل  اإلجابة
إصالح المجتمع اإلنساني، يتوزع الطلبة إلى مجموعات،  من مقاصد اإلسالم النشاط (107) ص

ثة نقاط تندرج تحت هذا العنوان وتعرضها على طلبة تكتب كل مجموعة ثالو 
 .الصف

 إقامة العدل بين الناس -2 –تحكيم شرع اهلل تعالى في األرض  -1مثاًل :  اإلجابة
 كثير .الرجل المناسب في المكان المناسب ... و غيرها ال -3       

الوقت الذي سطعت أذكر أربعة من علماء المسلمين نبغوا في مجاالت مختلفة في  النشاط (110) ص
 .فيه شمس اإلسالم، وكانت أوروبا فيه غارقة في الظالم

 الكيمياء –جابر بن حيان  -1  اإلجابة
 الجغرافيا –علم الفلك  –الرياضيات  –الجبر  –الخوارزمي  -2
 الطب  –ابن سينا  -3
 الطب  –الرازي  -4
 الرياضيات  –البصريات  –الهندسة  –ابن الهيثم  -5

  
 


