
 
 بسم هللا الرحمن الرحيم                                 

  مادة التربية اإلسالمية 
 )     5(   رقم ورقة عمل 

    
  األول ثانوي  الصف :                                                                                         االسم:

 

  تم تحميل من موقع األوائل www.awa2el.comكما يمكنكم مشاهدة الدروس المصورة على قناة اليوتيوب  (تبيان) 
س المادة: أ. عبيده الزغول مدر  

  
 تشمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية: 

 ) 36-30سورة فصلت ( ) 31-30سورة النور (

 

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

  فراغ فيما يلي : اكمل ال  األولالسؤال 
 معنى كلمة بعولتهن .................................... .  )1
 . معنى كلمة ازكى لهم .....................................  )2
 . ............ معنى كلمة جيوبهن ........................... )3
 سورة النور سورة ........................................ .  )4
   ...... سميت  سورة  النور بهذا االسم ل .............................................................................................. )5
 هو ....................................................................................   فيما تتحدث عنه سورة النور  األساسمحور  )6
 نسان نعمة البصر وشكرها يكون ب ............................................................... نعم هللا تعالى على االمن اعظم  )7
 ن غير قصد فيجب عليه ان ................................................................. وقع نظر االنسان الى المحرمات ماذا  )8
 .......................................... دليل على ان ...................... مدح هللا تعالى المؤمنين بانهم يحفظون فروجهم وهذا  )9
  ين ........................................................ضبط غريزة الجمال و التزو لتهذيب اإلسالمالتي شرعها  األمور) من  01

  نزال ....................................... . معنى كلمة  ) 11       
  معنى كلمة نزغ ........................................ .  )12       
  سورة ........................................  ورة فصلتس )13       
  ................................. و........................................  سورة فصلت . أسماءمن ) 14       
  محور سورة فصلت هو ..................................................................................... ) 15       
  .........................................................................  من سيرة الرسول  حسان) مثال على مقابلة االساء باإل16       

 
  

  مع تصحيح العبارة الخاطئة  ) امام العبارات الخاطئة X) امام العبارات الصحيحة و إشارة (  √ضع إشارة (   : الثاني السؤال 
      

 ......................................................  الجمال و التزين (     ) اإلسالم حرم  )1
 (        )...............................................  األجانب يجب على المرأة ستر  وجهها والكفين امام الرجال   )2
 )       المسلم مطالب بالدعوة الى هللا تعالى ( )3

  
  
  
  
  



  

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

  :اذكر ما يلي   لثالث السؤال ا
 وع في الفتنة ماية الشباب و البنات من الوقلح اإلسالم لتي شرعها ئية ا الوقاالتي  األمورمن   ) أ

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

 دافع االنسان على غض البصر و حفظ الفرج  مما يقوي   )ب
 1..............................................(                  2........................................................(.........  
        
  يمين على طاعته  من صفات عباد هللا تعالى المستق  ج)     

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

  يجب ان يتخلق بها من يدعو الى هللا تعالى لصفات التي د) من ا      
      1( ................................................                2 ..................................................................(  
  

         
  

  : علل ما يلي   الرابع السؤال 
 ة  ولنظر الى الجنس االخر بدافع الشهعن ا  اإلسالم نهى  )1

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

  
 جاء االمر بحفظ الفرج بعد االمر بغض البصر    )2

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

 به    تعالى ى ان يعمل بما امره هللا تعال عييجب على الدا )3
............................................................................................................................. ...................

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

  ع مثال على كل نوع يمين على طاعته مي بشر هللا تعالى بها عباده المستق بشريات التال أنواعالسؤال الخامس : اذكر 
  
  ..................... )..................................................................... المثال ...............................................1
  
  ................... )..................................................................... المثال ............................................... )2
  
  

  
  
  
  
  

  وفقكم هللا تعالى لما يحبه ويرضى



 

 مالحظة 
 
 
 
 

تم ارفاق اإلجابة النموذجية ألسئلة  
ورقة العمل، لكن عزيزي الطالب اعتمد  
على نفسك اوالً في حل االسئلة ثم قارن  

  اجاباتك مع اجاباتي 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم                                 

 مادة التربية اإلسالمية 
 ) / الصف األول ثانوي  5ورقة عمل رقم (

 
 

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

 تشمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية: 

 ٣٦ - ٣٠سورة فصلت  ٣١ -  ٣٠سورة النور 

 
 بعد حل ورقة العمل الخاصة بهذه الدروس قارن إجاباتك باإلجابات النموذجية 

  
 السؤال األول :  

 . أزواجهن ١
 . أطهر وأطيب٢
 . جمع جيب وهو الصدر٣
 . مدنية ٤
ورود لفظ  و  واألخالقإشعاعات النور التي تمثلت بتشريع األحكام واآلداب . لما اشتملت عليه من ٥

 النور فيها 
 االجتماعية للفرد والجماعة  . التربية األخالقية واآلداب ٦
 في طاعة هللا تعالى . يحافظ عليها ويستخدمها ٧
 . أن يبادر إلى كف بصره٨
 . إن حفظ الفروج يوصل إلى الجنة  ٩

 أحكام الزينة واللباس . ١٠
 . ضيافة وإكرام١١
 . وسوسة من الشيطان ١٢
 . مكية ١٣
 حم السجدة   -. سجدة المؤمن ١٤
 . أثر القرآن الكريم في حياة البشرية ١٥
 الرسول صلى هللا عليه وسلم عن أهل مكة في فتح مكة   عفا . ١٦
 

  السؤال الثاني :
 وابط .  خطأ، بل هذبها ووضع لها ض١
 وجهها وكفيها  باستثناء. خطأ، تغطي وتستر سائر جسدها ٢
 . صح ٣
 
 
 



  

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

 السؤال الثالث : 
 . غض البصر  ١أ) 
 . حفظ الفروج  ٢
 

 . قوة اإليمان با ١ب) 
 في السر والعلنو الخوف منه . استشعار مراقبة هللا ٢
 

 . المداومة على العمل الصالح الخالص لوجه هللا١ج) 
 الممات  عز وجل حتى. يثبتون على ما شرع هللا ٢
 

 . العمل بما أمر به هللا تعالى  ١د) 
 . مقابلة اإلساءة باإلحسان ٢
 

 السؤال الرابع:  
 في النفوس و السكينة . أطهر للقلب واتقى إليمان المرء ويبعث الطمأنينة ١
 عن الوقوع في ما حرم هللا  حفظ الفروج ل. ألن غض البصر سبيل ٢
 . ليكون الداعي قدوة لغيره بما يدعو إليه ٣
 

 السؤال الخامس: 
  هأمور حيات ا / يحفظه ويعينه في . بشريات في الدني١
 الجنة    يدخله . بشريات في اآلخرة /٢
 
 

  وفقكم هللا تعالى لما يحبه ويرضى  
 عبيده الزغولمعلم المادة أ .

 


