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Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

  Name :------------------------------------ 

Classe : ----------------------------------- 

Subject :----------------------------------   

AL RASHAD BRITISH P. SCHOOL       

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

Email :alrashadp94@hotmail.com 

 انسببعانصف 

 
 

 -:هيب يب متفوفق اجب عه االسئهة االتية مه خالل حفظك نسورة انرحمه
                                                   

 -الكلمات التي تدل على المعاني التالية : اآلياتهيا يا متفوق اكتب من 
 

 

 
 -ب(هيا يا بطل أجب عما يأتي :

 
 ؟ما داللة ابتدأ السورة باسم هللا )الرحمن ( 

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

 انضباط  حركة الشمس والقمر ؟ ن*ماذا يستفيد الناس م

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

 *قوله تعالي )علم القرآن ( رد على مشركي  مكة  وضح ذلك ؟
...................................................................................................... 

 

 *ما أثر التالعب والغش في الموازين والمقاييس على المجتمع ؟

............................................................................................................. 
 *ماذا يحدث لو ان االرض حبست أشعة الشمس عن القمر طوال العام

..................................................................................................... 
 *ماذا ينتج عن وجود مشرقين ومغربين للشمس ؟

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

 يات القرآنيةالكلمة المناسبة من اآل المعنى
  بحساب دقيق

 
  أوعية الثمر

 
  العدل

  طين يابس
  نعم
  لهب

  حاجز

  السفن

 قة عمم  درس سورة انرحمهور



                              
 
 
 

Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

  Name :------------------------------------ 

Classe : ----------------------------------- 

Subject :----------------------------------   

AL RASHAD BRITISH P. SCHOOL       

P.O.BOX : 4328     
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Email :alrashadp94@hotmail.com 

 انسببعانصف 

 
 -:االتية مه خالل حفظك نسورة انرحمه هيب يب متفوفق اجب عه االسئهة

 -الكلمات التي تدل على المعاني التالية : اآلياتهيا يا متفوق اكتب من 
 
 

 -ب(هيا يا بطل أجب عما يأتي :
 ؟ما داللة ابتدأ السورة باسم هللا )الرحمن ( *

 لٌذكرهم بفضلِِه ، وحتى ال ٌٌأَس أحٌد مْن رحمتِهِ 
 انضباط  حركة الشمس والقمر ؟ ن*ماذا يستفيد الناس م

 تعاقب اللٌل والنهار واألٌام والشهور والسنٌن

 رد على مشركي  مكة  وضح ذلك ؟*قوله تعالي )علم القرآن ( 
 ونيس مه عىذ هللا جاء بالقرآن من عنده  رداً على زعم قرٌش وافترائها أن محمداً 

 *ما أثر التالعب والغش في الموازين والمقاييس على المجتمع ؟

 انتشاُر الفساِد وانعدُم الّثقة بٌَن أفراِد المجتمعِ 
 ن القمر طوال العام*ماذا يحدث لو ان االرض حبست أشعة الشمس ع

 عدم معرفة الشهور القمرٌة وانعدام ضوء القمر
 *ماذا ينتج عن وجود مشرقين ومغربين للشمس ؟

 تعدد فصول السنة  
 *اكتب مه اآليبت مب يذل عهى تسخير انمخهوقبت نإلوسبن دنيم عهى وحذاوية هللا ،،

 
 
 

 يات القرآنيةالكلمة المناسبة من اآل المعنى
 بحسبان بحساب دقيق

 
 االكمام أوعية الثمر

 
 بالقسط العدل

 صلصال طين يابس
 ءاآلء نعم
 مارج لهب

 برزخ حاجز

 كاألعالم السفن

 حم ورقة عمم  درس سورة انرحمه 

َماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِمٌَزانَ دلٌل التسخٌر: ْمُس َواْلَقَمُر بُِحْسَباٍن...والسَّ  . الشَّ
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 انسببعانصف 

 
 تيةهيا يا متفوق من خالل الحديث الشريف أجب عن األسئلة األ

 
 بين معنى الكلمات اآلتية 

 
 .................................. غلبة......................                             يسر

 فسددوا.......................                            الدلجة.............................
                   

 : من الملتزم بالطاعات ، حسب فهمك للحديث الشريف*بين المسافر والمؤ
 
 

 المشبه
 

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

  
 المشبه به

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

 
 وجه الشبه

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

 
 حاالت اآلتية :* بين يسر اإلسالم في ال

 
 الحالة

 
 وجه التيسير 

  أراد الصالة  واستحال عليه معرفة جهة القبلة .
............................................................................. 

 
 

 أراد الوضوء وعلى يده ضمادة لجرح أصابتها 
 

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

 
 خشي أن ينفذ الماء إن توضأ منه . 

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

 : هيا يا مجتهد قارن حسب الجدول اآلتي*
 

 تجاوز الحد في العبادة نقصانا   تجاوز الحد في العبادة زيادة  المقارنة 
 فهوم الم 
 

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

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

 
 األثر على الدين

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

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

 
 من مظاهر التيسير على المسلم اثناء السفر ؟*اذكر مظهرا 

....................................................................................... 
 *ماذا نستفيد من الحديث الشريف ؟

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

 ورقة عمم  درس انذيه يسر
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 انسببعانصف 

 
 هيا يا متفوق من خالل الحديث الشريف أجب عن األسئلة األتية

 بين معنى الكلمات اآلتية 
 

 ..قهرة.غلبة ......                           من التيسير وهو السهولة واألداءيسر ...
 ....ظلمة الليلالدلجة.....                            ....الزموا السداد وهو الصوابفسددوا

 : *بين المسافر والمؤمن الملتزم بالطاعات ، حسب فهمك للحديث الشريف

 * بين يسر اإلسالم في الحاالت اآلتية :

 : هيا يا مجتهد قارن حسب الجدول اآلتي*

 لسفر ؟*اذكر مظهرا من مظاهر التيسير على المسلم اثناء ا
 الجمع والقصر فً الصالة ..

 *ماذا نستفيد من الحديث الشريف ؟
 ................االسالم دين اليسر..

 
 المشبه

 المؤمن الملتزم بالطاعات .
 

  
 المشبه به

 المسافر
 

 
 وجه الشبه

ٌختار األوقات  للسفر والمؤمنأن المسافر ٌختار األوقات المناسبة 
 المناسبة للعبادة

 

 الحالة
 

 وجه التيسير 

 ٌصلً على أي جهة أراد الصالة  واستحال عليه معرفة جهة القبلة .
 

 ٌتوضأ وٌمسح علٌها أراد الوضوء وعلى يده ضمادة لجرح أصابتها 
 

 ٌتٌمم خشي أن ينفذ الماء إن توضأ منه . 
 

 تجاوز الحد في العبادة نقصانا   ة زيادة تجاوز الحد في العباد المقارنة 
 المفهوم  
 

 

 ......................التشدد...............
 

 .............................التساهل..................

 
 األثر على الدين

 

 تضٌٌع الدٌن .
 

 

 ..والملل من الطاعة .

 حم ورقة عمم  درس انذيه يسر 



                              
 
 
 

Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 
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Subject :----------------------------------   
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 انسببعانصف 

 

 من خالل الحديث بين أحوال القلب مع تعريف لكال منهما ؟*
1-.................................................................................................................. 
2-............................................................................................................. 

 *أكمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *ما داللة قول النبي صلى هللا عليه وسلم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ؟
.................................................................................................. 

 اآلتي :أصنف  االمور التي يحاسب عليها والتي ال يحاسب عليها حسب الجدول 

 
 *اذكر أعمال يحاسب عليها االنسان ؟

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

 
01 
01

 ورقة عمم  درس انقهب وصالح االوسبن
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 انسببعانصف 

 

 من خالل الحديث بين أحوال القلب مع تعريف لكال منهما ؟*
ٌُعاملُ  قلٌب عامٌر باإلٌماِن وحبِّ -: القلُب السلٌمُ ...-1  الّناَس بلطٍف واحتراٍم  الخٌِر، ٌطٌُع رّبُه، 
 

 بكالمه س، فٌسًُء للّنالخٌر الحداال ٌحبُّ  شرا فصاحبهالقلُب الممتلُئ -:                 
 

 *أكمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *ما داللة قول النبي صلى هللا عليه وسلم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ؟
أي أن هللا ٌحاسب الناس على ما فً القلوب ونواٌاها ولٌس على مظهر األجساد  .

  وجمالها
 عليها حسب الجدول اآلتي :أصنف  االمور التي يحاسب عليها والتي ال يحاسب *
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *اذكر أعمال يحاسب عليها االنسان ؟
 ترك الصالة عقوق الوالدٌن السب والشتم ,الغٌبة والنمٌمة .

 
01 
01

قة عمم  درس انقهب وصالح ورحم  
االوسبن

 القلُب المرٌض

                                                      مسح رأس الٌتٌمالدعاء طاعة هللا 
إطعام المسكٌن 

 عمل الخٌر 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
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 هيا يا متفوق أكمل 
 
 
 
 
 

 ........................الصلوات التي ال تجمع......................................الصلوات التي ال تقصر ..
 
 مندوب مبيعات لديه أسفار متعدده وال يعرف في أيها يقصر صالته وفي ايها يتم أحاول مساعدته من خالل الجدول*
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : بين الحكم الشرعي فيما يأتي مع بيان السبب*
 

 السبب الحكم الحالة 

 جمع مسافر بين صالة المغرب والعشاء  -*
 

  

  ال يجوز صلى مريض قاعدا  مع قدرته على القيام -*

  

 ورقة عمم  درس صالة انمسبفر وانمريض 

الجمع بٌن صالتٌن 
 فً وقت أحدهما

الظهر والعصر أو 
المغرب والعشاء

 ثالثٌة وثمانونَ 

 كٌلومتًرا فأكثرُ 

ٌَّة  باع الة الرُّ  أداء الصَّ
 ركعتٌن بدالً من أربع

رٌر  ٌصلًّ فً السَّ
بما ٌتناسب مع 

وضعه 

 أقل من
 أربعة أٌاٍم 

وزٌج
 ألنه قادٌر على القٌاموز

قتتحقألن المسافة   


