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تبياناليوتيوب )كما يمكنكم مشاهدة الدروس المصورة على قناة  ) www.awa2el.comتم تحميل من موقع األوائل 

 مدرس المادة: أ. عبيده الزغول
 

 تشمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية:

 حديث يرضى لكم ثالثا ويكره ثالثا  سورة اإلسراء القرآن واإلنسان 

 
 بعد حل ورقة العمل الخاصة بهذه الدروس قارن إجاباتك باإلجابات النموذجية

  

 األول :السؤال 
 
 . ٌرشد ألكثر الطرق سدادا  ١

 . جعلنا اللٌل معتما  مظلما لٌنام الناس فٌه و ٌسترٌحوا٢

 . جعلنا النهار مضٌئا منٌرا لٌعمل الناس به٣

 ٌغضب وٌدعو على نفسه وأهله بالشر  ه قد. ان٤

 . تسخٌر اللٌل والنهار٥

 . أبو هرٌرة عبدالرحمن بن صخر الدوسً ٦

 . ٌكره٧

 . تتمسكوا٨

 . بدٌن هللا تعالى ٩

. العبادة اسـم شامل لكل عمل ٌحبه هللا تعالى وٌرضاه ، وهً مرتبطة بكل أنـواع السلوك الحسـن الـذي ١١

 حـت علٌـه اإلسالم .

 الن هللا تعالى وحده مستحق للعبادة –من الشرك نقٌة-. خالصة لوجه هللا  ١١

 وترابطه  . لخطورتهما على تماسك المجتمع١٢

 واالخبار الكاذبة نشر اإلشاعات  -وفٌه إٌذاء لآلخرٌن  فً ما ال فائدة فٌه .كثرة الكالم وتناقله ١٣

 و تتبع اخبارهمسؤال الناس عن خصوصٌتهم -. كثرة األسئلة من غٌر حاجة أو منفعة ١٤
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 السؤال الثانً :

 

تذكٌرهم  ٌكون الخٌر ، ووذلك بتقدٌم الرأي الصائب والمشورة النافعة ، وإرشادهم إلى ُسبل 
 برفق ولٌن ، والدعاء لهم بالتقوى والصالح ، والتعاون معهم على الحق وطاعتهم فٌه .

 
 

 السؤال الثالث :
 
 . صح١
 . صح٢
 تعالى تكون خالصه هللٌجب ان . خطأ، بل ٣
 . صح٤
 . صح٥
 

  السؤال الرابع:
 

 تحقٌق الهداٌة للناس .١أ( 
 باألجر العظٌم ٌعملون الصالحاتتبشٌر المؤمنٌن الذٌن  .٢
 لمن لم ٌؤمن باهلل تعالى بالعذاب األلٌم ٌوم القٌامةتحذٌرووعٌد  .٣
 

 وحده. عبادة هللا تعالى ١ب( 
 دٌن هللا تعالى. االعتصام ب٢
 الة امر المسلمٌن. مناصحة و٣
 

 . القٌل والقال١ج( 
 .  كثرة السؤال٢
 . اضاعة المال ٣

 
 غٌر طاعة هللافً تصرف بالمال . ال١د( 
 على الفرد و االسرة و المجتمع الفائدةبالخٌر و . الصرف بما ال ٌعود ٢
 . تجاوز الحد المعقول فً االنفاق٣
 
 
 

 وفقكم هللا تعالى لما ٌحبه 
 معلم المادة أ.عبٌده الزغول

 
 


