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

 تشتمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية: 
 

 سورة السجدة العمل والجزاء الصحابي الجليل أسامة بن زيد  
 

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

  ؟ مولده ,امه , جهاده)ابوه،  اسمه،عرف بصحابي الجليل أسامة بن زيد (األول السؤال  
............................................................................................................................. .............

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

 

 يلي: الفراغ فيما  اكمل  السؤال الثاني 

 ................................................  .. هو كان لقب أسامة بن زيد بين الصحابة رضوان هللا عليهم ) 1

ألنه  كان الصحابة يتسابقون للجهاد في سبيل هللا تعالى ) 2

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

الشام  أي سنة امر النبي صلى هللا عليه وسلم بتجهيز جيش لغزو الروم في  في  ) 3

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

هو  إيجابي  تيسير جيش أسامة بن زيد حتى بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم كان له اثر) 4

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

 توفي الصحابي أسامة بن زيد عام ............................................. ) 5

 المأوى .............................................................. معنى كلمة  ) 6

 ............................................... ....................................................معنى كلمة نزال) 7

    ............................................ لهم أخفىمعنى كلمة  ) 8

  هو.................................................... خروا سجداً )معنى كلمة 9

  ) اشد الناس ظلما هو............................................................. 10

  ) كيف يكون عذاب الفاسقين في الدنيا ................................................................. 11

  ة ............................................ وكيفيتها ..........................................................) سجدة التالو12

  ) وصف هللا تعالى عذاب االخرة باألكبر....................................................................................... 13
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 يلي: اذكر ما  السؤال الثالث
حال المؤمنين عندما يسمعون آيات هللا  أ)   

 ......................................................(2          .......................................................(1 
......................................................(4            ........................................................(3  

 
    من االعمال الصالحة في الحياة الدنياب) 

......................................................(2          .......................................................(1 
........................................................(3                                       

 
  
  
 

 إشارة صح امام العبارة الصحيحة وخطأ امام العبارة الخاطئة   الرابع: ضعالسؤال 
 )      (  حرم اإلسالم التبني) 1
 )      زيد (حاضنة الرسول صلى هللا عليه وسلم هي ام ايمن والدة أسامة بن ) 2
 )    الرومان ( حدث قتال بين جيش أسامة بن زيد و ) 3
  )   (  وصلت بعثة أسامة بن زيد الى الكرك) 4
  )    (  جزاء المؤمن الطائع مثل جزاء الفاسق) 5
  )     ( ) عذاب الفاسقين يكون في الدنيا و االخرة 6
 )     ( ) يشترط لسجود التالوة الطهارة و استقبال القبلة وستر العورة 7
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 مالحظة 
 
 
 
 

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

اوالً في حل االسئلة ثم قارن اجاباتك مع 
  اجاباتي 
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 تشمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية:

 سورة السجدة العمل والجزاء  الصحابي الجليل أسامة بن زيد  

 
 النموذجيةبعد حل ورقة العمل الخاصة بهذه الدروس قارن إجاباتك باإلجابات 

  
 السؤال األول : 

 
هو أسامة بن زيد بن حارثة ، ولد قبل الهجرة بسبع سنوات ، وقد ُسر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بوالدته كثيرا ، كان 

واحبه كثيرا ، واستمر اسمه بين المسلمين زيدا بن محمد  وتبناهأبوه زيد عبدا مملوكا ، أعتقه النبي 
حتى أبطل القرآن الكريم نسبة الولد لغير أبيه ، وأم أسامة رضي هللا عنها بركة أم أيمن حاضنة 

 رسول هللا  
 

  السؤال الثاني :
 
 . الحبَّ بَن الِحبِّ ١
 ووسيلة للدفاع عن المسلمين وبالدهم   . لما له من أجر وثواب٢
 هجري   ١١. ٣
 التي كانت تريد الردة عن اإلسالم بعد وفاة الرسول .  زيادة هيبة المسلمين بين القبائل العربية ٤
 هجري  ٥٤. ٥
 . المسكن٦
 . عطاء هللا تعالى المقدم لهم٧
 . ادخر هللا لهم ٨
 . سجدوا مسرعين ٩

 ألنه حرم نفسه الخير في الدنيا و االخرة. من يعرض عن آيات هللا ١٠
 بما يصيبهم من ضنك وقلق في حياتهم. ١١
 سجدة واحدة   -. سنة ١٢
 . األشد ألنه عذاب نار جهنم الدائم ١٣

 
 
 
 

 السؤال الثالث :
 

 . يسارعون باالمتثال إليها  ١أ) 
 . ساجدين  طاعةً وتذلال٢
 . مسبحين بحمده ٣
  . غير مستكبرين عن عبادته٤
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 . اإلكثار من قيام الليل ١ب) 

 . الدعاء الخالص  تعالى ٢
 . اإلنفاق مما رزقهم هللا تعالى في وجوه الخير  ٣

 
 السؤال الرابع: 

 
 . صح١
 . صح٢
 خطأ , لم يحدث قتال  . ٣
 . خطأ، الى البلقاء ٤
 . خطأ، بل جزاء المؤمن خير والفاسق عذاب ٥
 . صح٦
 . صح ٧

 
  
  
  
 

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

 


