
 
 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) 
 مدرس المادة: أ. عبيده الزغول 

 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  

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

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

............................................................................................................................. .......................  
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      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 ........................................................................(  

  

  

  
  
  

  األسئلة هت انت
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 مالحظة 
 
 
 
 

تم ارفاق اإلجابة النموذجية ألسئلة ورقة  
العمل، لكن عزيزي الطالب اعتمد على نفسك 

اوالً في حل االسئلة ثم قارن اجاباتك مع 
  اجاباتي 
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  النموذجية   اإلجابات
 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 

  
 السؤال األول :  

 
 . يرشد ألكثر الطرق سداداً ١
 لينام الناس فيه و يستريحوا. جعلنا الليل معتماً مظلما ٢
 . جعلنا النهار مضيئا منيرا ليعمل الناس به ٣
 . ان يغضب ويدعو على نفسه وأهله بالشر  ٤
 . تسخير الليل والنهار ٥
 . أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي  ٦
 . يكره ٧
 . تتمسكوا٨
 . بدين هللا تعالى  ٩

تعالى ويرضاه ، وهي مرتبطة بكل أنـواع السلوك الحسـن الـذي حـت  . العبادة اسـم شامل لكل عمل يحبه هللا  ١٠
 عليـه اإلسالم . 

 خالية من الشرك  -. خالصة لوجه هللا  ١١
 . لخطورتهما على تماسك المجتمع ١٢
 نشر اإلشاعات    -.كثرة الكالم وتناقله بما ليس به فائدة وفيه إيذاء لآلخرين ١٣
 سؤال الناس عن خصوصيتهم  -فعة  . كثرة األسئلة من غير حاجة أو من١٤
 

  السؤال الثاني :
 

حثنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على ضرورة مناصحة من يلي امرا من األمور العامة أو الخاصة ، وذلك بتقديم الرأي الصائب  
والمشورة النافعة ، وإرشادهم إلى ُسبل الخير ، وتذكيرهم بذلك برفق ولين ، والدعاء لهم بالتقوى والصالح ، 

 عهم على الحق وطاعتهم فيه . والتعاون م
 
 
 
 
 

 السؤال الثالث : 
 
 . صح ١
 . صح ٢
 . خطأ، بل تكون خالصه ٣
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 . صح ٤
 . صح ٥
 

   السؤال الرابع:
 

 تحقيق الهداية للناس  . ١أ) 
 تبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات  .٢
 تحذير ووعيد للذين لم يؤمنوا  .٣
 

 . عبادة هللا تعالى  ١ب) 
 االعتصام بحبل هللا  . ٢
 . مناصحة ولي األمر  ٣
 

 . القيل والقال١ج) 
 .  كثرة السؤال ٢
 . اضاعة المال  ٣

 
 . الصرف في غير طاعة هللا ١د) 
 . الصرف بما ال يعود بالفائدة ٢
 . تجاوز الحد المعقول في االنفاق ٣
 

  
  


