
 
 بسم هللا الرحمن الرحيم                                 

  الصف الثامن/مادة التربية اإلسالمية
    )4ورقة عمل رقم (

                                                                             االسم:         
 

  تم تحميل من موقع األوائل  www.awa2el.com كما يمكنكم مشاهدة الدروس المصورة على قناة اليوتيوب  (تبيان) 
الزغول مدرس المادة: أ. عبيده   

 تشمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية: 

 ا حديث يرضى لكم ثالثا ويكره ثالث قرآن واالنسان  سورة االسراء ال 
 

 بعد دراستك للمادة من مقرر الكتاب قم بحل ورقة العمل هذه للتأكد من فهم المادة ومراجعتها
 

  الفراغ فيما يلي : اكمل السؤال األول 

 .......................................................................... كلمة يهدي للتي هي اقوممعنى  )1

 هو...........................................................................كلمة فمحونا اية الليل معنى  )2

 هو ...................................................................................  وجعلنا اية النهار  مبصرة معنى  )3

 ......................... ..................................................... ....................   من األمثلة على تعجل االنسان وعدم تصبره  )4

 ............................................. ..................................................  من النعم التي سخرها هللا تعالى لخدمة االنسان  )5

 ................................................... ................................... راوي حديث يرضى لكم ثالثا ويكره ثالثا  )6

 ...................................................... ......................................... يسخط  معنى كلمة )7

 .......................................................... .................................   ومعنى كلمة تعتصموا ه )8

 ........... .........................................معنى كلمة بحبل هللا هو  )9

 .............................................................. العبادة هي .......................................................................... )10

  ............................النه.......................................... ...................................... اشترط هللا تعالى في العبادة ان  )11

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

  ............. . .......................................................................  حذر هللا تعالى من الفرقة و  النزاع )12

   ............... .........القيل و القال المنهي عنه في الحديث ..................................................................ب) المقصود 13

  ومن األمثلة عليه........................................................ 

  ..........................................................................................  نهي عنها في الحديثالمقصود بكثرة السؤال الم)14

  ومن األمثلة عليه ......................................................... 

  

  وضح كيف تكون مناصحة والة امر المسلمين  الثاني السؤال  

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

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

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

  



  

  تم تحميل من موقع األوائل   www.awa2el.com كما يمكنكم مشاهدة الدروس المصورة على قناة اليوتيوب  (تبيان) 
 مدرس المادة: أ. عبيده الزغول 
 

      الخاطئة  امام العبارة أضع إشارة صح امام العبارة الصحيحة وخط الثالثالسؤال 
 (      )    االنسان بطبعه عجول   )1
 (      )    نهى الرسول صلى هللا عليه وسلم االنسان عن الدعاء على نفسه  )2
 (    )   يجوز ان نقصد بالعبادة رياء او سمعة )3
 (    ) تجاوز الحد المعقول في انفاق المال إضاعة له حتى لو كان في األمور الحالل )4
  (   ) طلب العلم من كثرة السؤال المنهي عنه في الحديث ال يعد السؤال لحاجة ما او   )5

  
  
  

  اذكر ما يلي :  الرابعالسؤال  
   ألجلها األسباب التي انزل القران الكريم  )1

1             ...............................................................(2...................................................................(                                                                                                             

3 ................................................................(.  

  

  من االعمال التي يرضاها هللا تعالى لعبادة ب)  

1(             ...............................................................2...................................................................(  

3...........................................................(......  

  من االعمال التي يكرها  هللا تعالى لعبادة ج) 

1            ................................................................(2 ...................................................................(  

3 ........................................................................(  

  د) اضاعة المال تكون ب 

             ................................................................(2 ...................................................................(  

3 ........................................................................(  

  

  

  
  
  

  وفقكم هللا تعالى لما يحبه ويرضى 
  مدرس المادة أ. عبيده الزغول

  
  
  


