
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/7islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/7islamic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   
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اإليمان باهلل فطرة إنسانية

الجزء األول -التربية اإلسالمية
الصف األول اإلعدادي 
الفصل الدراس ي األول 



:ة يتوقع منك في نهاية الدرس أن تكون قادًرا على/عزيزي الطالب

.تعريف الفطرة في اللغة واالصطالح

.االستدالل على الفطرة من القرآن والسنة

.بيان أن وجود هللا أمر فطري من خالل ضرب األمثلة على ذلك

1

3

2

األهداف

اإليمان باهلل فطرة إنسانية
أول إعدادي



اإليمان بوجود هللا عز وجل هو املحور الذي تدور حوله أمور العقيدة كلها، 
.الفطرة اإلنسانية: و من أدلة وجود الخالق

وهل ذكرت الفطرة في القرآن
والسنة؟

د وكيف تدل الفطرة على وجو 
هللا عز وجل ؟ فما مفهوم الفطرة؟

تمهيد
اإليمان باهلل فطرة إنسانية

أول إعدادي



اإليمان باهلل فطرة إنسانية
أول إعدادي

مفهوم الفطرة
هي : الفطرة اصطالحا

اإلحساس الذي خلقه هللا
في النفس اإلنسانية 

بوجوده تعالى والحاجة 
.إليه

هي الخلقة التي: الفطرة لغة
ل   يكون عليها كل موجود أوَّ

ْلِقه، والطبيعة السلي مة التي خ 
.لم يشبها عيب



اإليمان باهلل فطرة إنسانية
أول إعدادي

.مثل لذلك، مستعينا بالصورة أمامك. الشعور بوجود هللا أمر فطري  نشاط

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

وجود هللا أمر فطري 



وجود هللا أمر فطري 

اإليمان باهلل فطرة إنسانية
أول إعدادي

مثل لذلك، مستعينا بالصورة . الشعور بوجود هللا أمر فطري 
.أمامك

إجابة 
النشاط

اإلقدام على 
األكل بإحساس

الجوع

شعور األم 
بعاطفة 

األمومة من 
دون تعليم

اهتداء الطفل 
حديث الوالدة 

بفطرته إلى
الرضاعة دون 
أن يعلمه أحد



اإليمان باهلل فطرة إنسانية
أول إعدادي

الفطرة في القرآن والسنة
:في القرآن الكريم، قال تعالى: أوال

يِن َحنِيف  ﴿  ِ الهتِ فَأَقِْم َوْجَهَك ِللد ِ ي فَطََر النهاَس ا ۚ فِْطَرَت َّللاه
ِلكَ  ۚ عَلَيَْها ۚ اَل تَبِْديَل ِلَخلِْق َّللاهِ  يُن الْقَ ذََٰ ﴾ي ِمُ الد ِ

:في السنة، قال عليه الصالة والسالم: ثانيا
على الفطرة، فأبواه يولدكل مولود ) 

(يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه
سؤال؟

ن في الحديث الشريف بي  
أحد املؤثرات ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

املهمة التي قد تجعل 
اإلنسان ينحرف عن 

، فما هو الفطرة السليمة
هذا املؤثر عزيزي 

الطالب؟
ةالتربية األسري: الجواب



اإليمان باهلل فطرة إنسانية
أول إعدادي

:تأمل التالي، ثم أجب عن األسئلة/ عزيزي الطالب نشاط

مهما بلغ انحراف 
اإلنسان عن الفطرة 

السليمة فإّنه يعود إليها 
بمجّرد وقوعه في مأزق 
ه يوقن معه أّنه لن ينجي

.منه إّّل هللا تعالى

لماذا يلجأ كّل الناس إلى هللا
تعالى عند وقوع المصائب؟

.هاِت آية قرآنية تؤكد ذلك

1

2



اإليمان باهلل فطرة إنسانية
أول إعدادي

مهما بلغ انحراف 
اإلنسان عن الفطرة 

السليمة فإّنه يعود إليها 
بمجّرد وقوعه في مأزق 
ه يوقن معه أّنه لن ينجي

.منه إّّل هللا تعالى

1.نسانألّن اإليمان باهلل أمر فطري في اإل

2
ى   ﴿:تعالىقولهذلكيؤكد تَّ ا  ح  دْ ِإذ 

 
ه  أ ر ق  ر ك  ال  ٱْلغ  ق 

نت   ام  ۥء  ه  نَّ
 
ه  ال   أ

ِذ ِإالَّ ِإل   ْت ى  ٱلَّ ن  ام  اْ ِبِهۦء  و  ن  ِءيل  ب 
ِإْسر   

ا   ن 
 
أ  ْسِلِمين  ِمن  و 

ْ
﴾ٱمل

اإلجابة



:أكمل الخريطة املفاهيمية التالية
اإليمان باهلل فطرة إنسانية

أول إعدادي نشاط 
ختامي

:الفطرة لغة

ن الدليل على الفطرة م
.القرآن

:االفطرة اصطالًح 

من أمثلة الفطرة 
:الشاهدة على وجود هللا

الدليل على الفطرة
.من السنة



اإليمان باهلل فطرة إنسانية
أول إعدادي

هي : الفطرة لغة
ن الخلقة التي يكو 
عليها كل موجود 

.أول خلقه

أقم ف: ) الدليل على الفطرة من القرآن قال تعالى
لناس وجهك للدين حنيفا فطرت هللا التي فطر ا
(م عليها، ال تبديل لخلق هللا ذلك الدين القي

اإلحساس الذي خلقه هللا في
عالى النفس اإلنسانية بوجوده ت

. والحاجة إليه

من أمثلة الفطرة الشاهدة على وجود 
اهتداء الطفل حديث الوالدة : هللا

.  بفطرته األولى إلى الرضاعة

:  ملسو هيلع هللا ىلصالدليل على الفطرة من السنة قال 
كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه)

(يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه

اإلجابة



اإليمان باهلل فطرة إنسانية
أول إعدادي


