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

 تشتمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية: 
 

 يوم الخندق التذكية واالضحية والعقيقة 
 

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

 السؤال األول عرف ما يلي : 

 .................................................................................................................................: التذكية  )1

 .................:.............................................................................................................االضحية  )2

 .......................:...........................................................................................................العقيقة  )3

 

 الفراغ فيما يلي :  اكملالسؤال الثاني 

   ...................و ....... .............................و.......................  تنوعت القربات  تعالى بين ) 1

  .............................. .. معنى كلمة الودج هو ) 2

  ) معنى كلمة الحلقوم ...........................................3

 ............................................ واحل اإلسالم اكل ...................و....................من غير تذكية ) حكم التذكية هو 4

      و.......................................... ......و .................................و......................  من الطعام المحرم في اإلسالم ) 3

 .....................................................................  حكم االضحية هو) 4

 تذبح ............................................   االياموفي أي  ......................................................... حكم العقيقة هو) 5

 وثلث ل................................ ...............................وثلث ل...............................اثالثاً ثلث لتوزع االضحية    ) 6

 .................................................. .............وقعت غزوة الخندق في  السنة ) 7

    ............................................  يه وسلم بحفر الخندق هو الصحابي الذي أشار على النبي صلى هللا عل) 8

  )عدد المشركين في غزوة الخندق ..................................... بقيادة ..................................................9

  .....................النهم قالوا .......................................... ) حفر  الخندق حول المدينة كاملة ما عدا منطقة .............10

        ) استمرت غزوة الخندق .................. ولم يستطع اجتياز الخندق اال......................................................... 11

  ..................... وتصدى له الصحابي .............................
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 مدرس المادة: أ. عبيده الزغول 

  تابع السؤال الثاني اكمل الفراغ فيما يلي  

  ....... ) ما هو موقف المنافقين في غزوة الخندق .......................................... و...........................................12

  ....................................................................... وكانوا يهدفون بذلك الى 

  ...... ) كان سبب هزيمة األحزاب  ان هللا تعالى ارسل عليهم ...........................................................................13

  واخذ النبي صلى هللا عليه وسلم بأسباب النصر . 

  

 يلي: السؤال الثالث اذكر ما  
شروط التذكية أ)   

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

......................................................(4            ........................................................(3  

 

  سنن التذكية ب) 

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

......................................................(4            ........................................................(3  

  

    الحكمة من مشروعية االضحية ج) 

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

......................................................(4            ........................................................(3  

                                      5 ............................................................(  

    الحكمة من مشروعية العقيقةد) 

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

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

  ه) شروط االضحية و العقيقة    

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

 
 إشارة صح امام العبارة الصحيحة وخطأ امام العبارة الخاطئة   الرابع: ضع السؤال 

 )         (اذا ذكر اسم غير هللا تعالى على الذبيحة تصبح ميتة وال يحل اكلها) 1

 )      (  ضحى أيام التشريق هي األيام الخمسة التي تلي اليوم األول من أيام عيد اال ) 2

 )  (  يجوز ان توزع االضحية كلها ) 3

  )     ( الرسول صلى هللا عليه وسلم كان سبب غزوة الخندق تحريض اليهود من بني نضير قريش على حرب  ) 4

  (     )  كان عدد المسلمين في غزوة الخندق ثالث الف مقاتل ) 5

  (         ) األحزاب مع  ا) نقض يهود بني قريظة العهد مع الرسول صلى هللا عليه وسلم وانضمو6

  ) لم يشاور النبي صلى هللا عليه وسلم أصحابه في غزوة الخندق (    ) 7

  ) لم يحدث قتال في غزوة الخندق (      ) 8
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  موقف كل من في غزوة الخندق  وضح السؤال الخامس 
) زعيمي االوس و الخزرج   1

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

 ........................................................... ...............................................................................    
  
  
  )نعيم بن مسعود  2
  

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

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

  األسئلة انتهت 
  
  
  
  
  
  



  

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

  وذجية النم اإلجابات
 تشمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية: 

 يوم الخندق   التذكية واألضحية والعقيقة 

 
 بعد حل ورقة العمل الخاصة بهذه الدروس قارن إجاباتك باإلجابات النموذجية

  
 السؤال األول :  

 وأحد ودجيه ومريئة. التذكية: هي ذبح الحيوان، بقطع حلقومه ١
ضحى، بدءاً من بعد صالة العيد إلى غروب شمس اليوم  األنعام يوم عيد اال. األضحية: هي ما يذبح من ٢

 الثالث من أيام التشريق 
 . العقيقة: ما يذبح عن المولود من األنعام شكراً  تعالى على نعمة المولود  ٣
 

  السؤال الثاني :
 المالية   - والبدنية  -. الروحية ١
 . الوريد، عرق الدم في العنق ٢
 مجرى النفس. ٣
 السمك والجراد -ة ال يحل اكله  ى يعد ميتالن غير المذك . واجبة ٤
 النطيحة  -المتردية   -الموقوذة  -. المنخنقة  ٥
 . سنة مؤكدة  ٦
ويجوز ان تذبح  في اليوم السابع من والدة الطفل او الرابع عشر او الحادي والعشرين  -. سنة مؤكدة  ٧

 يوم  أيفي 
 ثلث للفقراء  -ثلث ألقاربه  -. ثلث ألهل بيته ٨
 للهجرة ٥. ٩

 . سلمان الفارسي١٠
 ابي سفيان   -ر آالف . عش١١
 مليئة بالحصون المنيعة  ألنها. جهة اليهود ألنهم سيتولون الدفاع عن منطقتهم ١٢
 إال عمرو العامري وتصدى له علي بن أبي طالب  -. بضعاً وعشرين يوما ١٣
 . يشككون في نصر هللا للمسلمين ، و يروجون اإلشاعات داخل المدينة طمعاً في إضعاف معنوياتهم  ١٤
 ريحاً عاصفة . ١٥

 
 
 
  
  
  
  
  
 



  

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

 السؤال الثالث : 
 . أال يذكر اسم عليها إال اسم هللا  ١أ) 
 ابي مسلم او كت . أن يكون المذكي عاقال مميزا٢
 . أن يقطع من الحيوان الحلقوم ٣
 . أن يكون الحيوان المذكى مما يحل أكله ٤
 

 . أن يذكر اسم هللا على الذبيحة ١ب) 
 . أن يوجه المذكي الذبيحة نحو القبلة ٢
 يذكى الحيوان أمام الحيوانات األخرى . أال ٣
 ليريح ذبيحته  . أن يسن المذكي أداة الذبح٤
 

 . التقرب إلى هللا سبحانه وتعالى  ١ج) 
 عليه السالم    إبراهيمسنة  ءبإحيا. امتثال أوامر هللا تعالى ٢
 . التوسعة على أهل بيت المضحي ٣
 . تقوية الصلة بين الناس٤
 

 . شكر هللا سبحانه وتعالى  ١د) 
 . االهتمام بالطفل وحسن استقبال له ٢
 ال السرور والفرح في نفوس األهل  . إدخ٣
 

 . أن تكون من األنعام١ه) 
 . سليمة من العيوب الظاهرة٢
 

 السؤال الرابع:  
 
 . صح١
 . خطأ، هي األيام الثالثة التي تلي اليوم األول من أيام عيد األضحى ٢
 . صح٣
 . صح٤
 . صح٥
 . صح٦
 . خطأ، بل استشار أصحابه في كيفية مواجهة جموع المشركين  ٧
 . صح٨
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 السؤال الخامس: 
. اشارا عليه بعدم مصالحتهم ، وقاال : ال نعطيهم إال السيف حتى يحكم هللا بيننا وبينهم ، فأظهر بذلك ١

 رباطة جأشهما وقوة تحملهما ، فاطمأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لموقفهما .  
 
أسلمت ، وإن قومي ال في أثناء الحصار ، جاء نعيم بن مسعود ملسو هيلع هللا ىلص ، فقال : يا رسول هللا : إني قد  -. ٢

يعلمون بإسالمي فأمرني بما شئت ، فقال له ملسو هيلع هللا ىلص : « خذل عنا إن استطعت ، فإن الحرب خدعة » ، فذهب  
نُعيم ملسو هيلع هللا ىلص إلى بني قريظة وأخبرهم أن قريشا تسعى إلى أن تقاتلوا معهم محمدا من ناحيتكم ، فإن انتصرتُم 

زمتم ترجع قريش إلى مكة وتخلي بينكم وبينه  عليه انتهزوا الفرصة وحصلوا على ما يريدون ، وإن انه
 م هللا صلى هللا عليه وسلرسول حتى يقتص منكم ، استطاع ان يخذل بذكائه عن 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

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

 


