
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           
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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                              

      

                  https://almanahj.com/bh/8islamic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade8                   

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/8
https://almanahj.com/bh/8
https://almanahj.com/bh/8islamic
https://almanahj.com/bh/8islamic
https://almanahj.com/bh/8islamic2
https://almanahj.com/bh/8islamic2
https://almanahj.com/bh/8islamic2
https://almanahj.com/bh/grade8
https://almanahj.com/bh/grade8
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 عبدهللا العجارمة

 مملكة البحرٌن

 وزارة التربٌة والتعلٌم                                                

 مدرسة عبد الرحمن الناصر اإلعدادٌة للبنٌن        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التربٌة  لماّدة لمراجعةمذكرة ا
ٌّة  اإلسالم

 اإلعدادي الثانًللّصف 

     الفصل الدراسً الثانًمنتصف 
 م9ٕٔٓ-8ٕٔٓ

 

 اسم الطالب : ......................... الصف : .............

 دولً ٓ.ٗغٌر تجاري  -المصنف هللا العجارمة مرخص بموجب رخصة المشاع اإلبداعً نسب  عبدأ.بواسطة  اإلعدادي دة التربٌة اإلسالمٌة للصف الثانًلمامذكرة مراجعة منتصف الفصل الثانً 

 م9ٕٔٓ-8ٕٔٓ  الختبار منتصف الفصل الدراسً الثانً وبة الدروس المطل

 الفصل الثانً دروس منتصف

نقاء العقٌدة اإلسالمٌة  المد العارض للسكون
 من الخرافات واألباطٌل

 حدٌث احفظ هللا ٌحفظك

 " "دراسة وحفظ 

المحبة والمودة بٌن 
 اآلل واألصحاب

 9ٕسورة الفتح  ٕالصلوات المسنونة  ٔالصلوات المسنونة 

 " تفسٌر وحفظ "

 التدخٌن

غٌر مخصص 
للبٌع تحت طابلة 

 المسبولٌة
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   ؟ للسكون العارض المد معنى ما(  ٔالسإال ) 

ن بالوقف علٌه " .  " هو أْن ٌكون حرف المّد قبل آخر حرف فً الكلمة ، قد ُسكِّ

 ؟ للسكون العارض المد ُحكم ما(  ٕالسإال ) 

 . فً حال الوقف ٌجوز مّدهُ من حركتٌن إلى ست حركات 
  ٌُمد إال حركتٌن .فً حال الوصل فال 

 ؟ للسكون العارض المد حروف هً ما(  ٖالسإال ) 

 " . هً األلف الساكنة ، والواو الساكنة ، والٌاء الساكنة " 
 مثل " ٌعلمون ، الحساب ، رحٌم "

 . للسكون العارض المد كلمات تحتوي على التالٌة اآلٌات من استخرج ( ٗالسإال ) 

 المد العارض للسكون اآلية
ۡرِض 
َ
ُكۡم ِِف ٱۡل

َ
ِي َذَرأ ونَ َوُهَو ٱَّلذ ونَ  ِإَوَلَِۡه ُتََُۡشُ  ُتََُۡشُ

نِ  ٠
َ
ۡسَتِقيم   ٱۡعُبُدوِِنۚ َهََٰذا ِصَرَٰط   َوأ ۡسَتِقيم  ،  ِصَرَٰط   نُّ  نُّ

ُ َفَها ََلُۥ ِنۡو َهاد   ُ  َوَنو يُۡضلِِل ٱَّللذ  َهاد  ،  ٱَّللذ
 

   ( ضع دابرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً :  ٘السإال ) 

 الوقف -ب                  الوصل -أ           ٌكون المد العارض للسكون فً حالة : -ٔ
 

 حركات ٙ-ٕمن  -حركتٌن فقط              ب -أ   لمد العارض للسكون فً حال الوصل     ٌُمدُّ ا -ٕ
 

 حركات ٙ-ٕمن  -حركتٌن فقط               ب -أ      الوقف :ٌُمدُّ المد العارض للسكون فً حال  -ٖ
 

 نتٌجة الوصل -ب   نتٌجة الوقف علٌه       -سمً المد بالعارض للسكون:                     أ -ٗ
 

 رحٌم    -ب   السماء -كلمة مما ٌلً ٌوجد فٌها مد عارض للسكون:   أ -٘
 

 

 

 

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 ...................................اسم الطالب : ..............  

 م9ٕٔٓ/    /       :  التارٌخ  

نمملكة البحرٌ

 مدرسة عبد الرحمن الناصر اإلعدادٌة

 قسم التربٌة اإلسالمٌة

 " المّد العارض للسكون "

 اإلعدادي )      ( الصف الثانً

ٔ 
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  ؟ المصطلحات التالٌة  معنى ما(  ٔالسإال ) 

 . والفتح بالفنجانادعاء معرفة الغٌب بؤي وسٌلة كانت مثل التنجٌم والضرب بالرمل العرافة :  
ٌُعلقها بعض الناس على أوالدهم متوهمٌن أنها ترد أذى النفس والعٌن : التمٌمـة  . خرزات 
 مذمومة كان العرب ٌمارسونها فً إطالق الطٌر عند السفر أو قضاء الحاجة .عادة  : الطٌــرة
ٌُحّبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته  : التولـــة  .شًء ٌصنعه السحرة بزعم أنه 
 . القراءة على المرٌض بالقرآن واألدعٌة الصحٌحة : الرقٌـــة
 . الكلمة الطٌبة : الفـــــؤل

 من صور التمابم . وأخرى،  من صور العرافة بعضا  اذكر (  ٕالسإال ) 

 صور التمٌمة صور العرافة
، معرفة  التنجٌم ، الضرب بالرمل ، الفتح بالفنجان

 . الحظ ، قراءة أبراج الفلك
تعلٌق العظام ، والخٌوط ، والنعال ، والمسامٌر ، 

 . وأسماء الجن والشٌاطٌن ، والطالسم
 

   ؟ كل من الخرافات التالٌةما سبب تحرٌم (  ٖالسإال ) 

 سبب التحرٌم الخرافة
 وٌترتب علٌها أضرار اجتماعٌة ألنها كذب على هللا وكذب على الناس العرافة
 ألنها نوع من أنواع الشرك باهلل التمٌمة
 ألّن األمور مقدرة بعلم هللا تعالى الطٌرة
 المحبة بٌد هللا تعالىألنها نوع من أنواع الشرك وكذب على الناس وألن  التولة

 

   ما سبب استخدام العرب للطٌر عند السفر ؟ ( ٗالسإال ) 

" كانوا ٌستخدمونها عند السفر وقضاء الحاجة فإذا طارت جهة الٌمٌن تفاءلوا وإذا طارت جهة 
 الشمال تشاءموا وألغوا السفر "

   وحٌاته .اذكر ثالثة من أخطار الخرافات فً عقٌدة المسلم  ( ٘السإال ) 

 التفرٌق بٌن المرء وزوجه -ٖانتشار الفساد         -ٕالبغضاء بٌن الناس       إٌقاع  -ٔ

 ( ضع دابرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً :   8السإال ) 

 (  )  . حرام ٌمة والتولة والطٌرة فً اإلسالمحكم العرافة والتم -ٔ

 (  )  . عةوومشررآن واألدعٌة النبوٌة جابزة حكم الرقٌة بالق -ٕ

 ( × )     قراءة الكف والطالع من التمابم . -ٖ

 ٕ الخرافات واألباطٌل "" نقاُء العقٌدة من 
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 :  " ابن عباس " ( أكمل البطاقة التعرٌفٌة لراوي الحدٌث الشرٌف ٔالسإال ) 

 ِعلمه  صلته بالنبً وفاته لقبة والدته اسم الراوي
عبدهللا بن 

  العباس
قبل ولد 

الهجرة بثالث 
 سنٌن

البحر ، وحبر 
، ولقب  األمة

 بذلك لسعة علمه

توفً بالطابف 
هـ  8ٙسنة 

 ودفن فٌها

ابن عم الرسول 
 

كان فقٌها فً 
الدٌن وعالما 

 بالتؤوٌل
 

 ( ما معنى الكلمات التالٌة ؟  ٕالسإال ) 

 معناها الكلمة
 الطاعات واجتناب المعاصًامتثل ألوامره واجتنب نواهٌٌه  بفعل  احفظ هللا ٌحفظك
 معك فً كل مكان ٌنصرك وٌعٌنكأمامك و تجده تجاهك

 

 رفعت األقالم وجفت الصحف
 

 سبق القضاء وقدرت األرزاق واآلجال فً علم هللا فال تبدٌل لها
 

 ( كٌَف ٌكون حفظ اإلنسان لربه ؟ ٖالسإال ) 

 أوامره واجتناب نواهٌٌه وفعل الخٌر والطاعات واجتناب المعاصً " " بامتثال

 ( ٌتمثل حفظ هللا لإلنسان فً جانبٌن . اذكرهما .   ٗالسإال ) 

 حفظ هللا فً دٌنه من الوقوع فً الضالالت واالنحرافات . -ٔ
 حفظ هللا فً دنٌاه فً نفسه وماله وأهله وولده ومن مصابب الدنٌا ، وتوفٌقه للخٌر . -ٕ

 ( كٌف تجد هللا تجاهك ؟  ٘سإال ) ال

 " تجدهُ فً كل مكان ٌعٌنك وٌإٌدك بنصره وتوفٌقه "

 ( كٌف ٌكون سإال هللا تعالى ؟  ٙالسإال ) 

 " سإالُه بتٌسٌر الرزق وطلب الهداٌة والشفاء من األمراض وغٌر ذلك" 

 ( متى تكون االستعانة باهلل تعالى ؟ وكٌف تكون ؟  7السإال ) 

 " باللجوء إلى هللا وحده طالبا  منه العون والمساعدة وتكون الشعور بالضعف والحاجة تكون عند" 

 ( كٌف ٌكون الضر والنفع بٌد هللا تعالى ؟  8السإال ) 

 " ما ٌصٌب المسلم من خٌر أو شّر فهو من تقدٌر هللا وال ٌستطٌع البشر تقدٌم العون إال بإذن هللا" 

 " احفظ هللا ٌحفظك "

 دراسة وحفظ
ٖ 



 

5 

 

 شٌر إلٌها " رفعت األقالم وجفت الصحف " ؟ ( ما الكناٌة التً ت 9السإال ) 

 " كناٌة عن توقف الكتابة ، وأّن األرزاق واآلجال ُكتبت وقُّدرت فال تبدٌل فً قضاء هللا" 

 ( ما رأٌك فٌما ٌلً ؟  ٓٔالسإال ) 

 الرأي المسؤلة
 ٌجوز االستعانة بالخلق فً حدود ما خصهم هللا
 ٌجوز ، ال ٌكون اللجوء إال إلى هللاال  لجوء بعض الناس للسحرة والمشعوذٌن
 غٌر صحٌح ألّن الخٌر والشر بٌد هللا ادعاء السحرة قدرتهم على إٌذاء الناس

 

 أمام العبارة الخاطبة .× ( ( أمام العبارة الصحٌحة ، وعبارة )  ( ضْع عالمة )  ٔٔالسإال ) 

 (  )    . البن عباس فٌها السعادة للناس جمٌعا   نصابح الرسول  -ٔ

 (  )      . مصدُر النفع والضّر لإلنسان هو هللا وحده -ٕ

 ( × )    . االستعانة بالخلق فً حدود ما خّصهم هللا به غٌر جابزة -ٖ

 (  )     . بحبر األمة لسعة علمه  لُقَب عبدهللا بن عباس -ٗ

 (  )     . األرزاق واآلجال والحوادث قدرها هللا فً علمه -٘

 فابدتٌن ٌرشد إلٌها الحدٌث الشرٌف . ( استنتج  ٕٔالسإال )   

 على المسلم أن ٌطٌع هللا فٌما أمر به وٌنتهً عّما نهى عنه . -ٔ

 التوجه إلى هللا وحده بالسإال وطلب العون من عالمات التوحٌد الخالص . -ٕ

 

 
 

 

 ( ما معنى المفاهٌم والمصطلحات التالٌة ؟  ٔالسإال ) 

 الصلوات المسنونة: هً الصلوات التً ُشرعت زٌادة على الصلوات المفروضة تطوعا  هلل تعالى . -ٔ

 على فعلها . السنة المإكدة: هً السنة التً واظب الرسول  -ٕ

 ُسالمى: ِعظام البدن ومفاصله . -ٖ

 زوال الشمس: مٌالنها عن وسط السماء . -ٗ

 ( اذكر ثالثة من الصلوات المسنونة .  ٕالسإال ) 

 صالة اللٌل صالة الوتر صالة الضحى
 

 

 ٗ " ٔ" الصلوات المسنونة 
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 ( أكمل الجدول التالً عن صالة الضحى . ٖالسإال ) 

 صالة الضحى
 فضلها وقتها عدد ركعاتها ُحكمها

 سنة مستحبة
 

 

 ركعات 8-ٕ
 

 

ارتفاع الشمس 
قدر رمح إلى زوال 

 الشمس

تجزئ عن التسبٌح والصدقة والتهلٌل والتكبٌر 
 المنكر كل صباح واألمر بالمعروف والنهً عن

 

 ( أكمل الجدول التالً عن صالة الوتر . ٗالسإال ) 

 الوترصالة 
 فضلها وقتها عدد ركعاتها ُحكمها

 سنة مإكدة
 

أقلها ركعة واحدة 
 ركعة ٖٔوأكثرها 

بعد صالة العشاء إلى 
 الفجر

 لها ثواب وأجر كبٌر
 

 ( أكمل الجدول التالً عن صالة اللٌل . ٘السإال ) 

 اللٌلصالة 
 فضلها وقتها عدد ركعاتها ُحكمها

 سنة مإكدة
 

تجوز فً أول اللٌل ووسطه وآخره  لٌس لها ركعات محددة
 واألفضل الثلث األخٌر من اللٌل

أفضل الصالة بعد 
 الفرٌضة صالة اللٌل

 

 ( ما رأٌك فً " رجل لْم ٌصلّ صالة الضحى والوتر واللٌل " ؟  ٙالسإال ) 

ٌُعاقب تاركها " ." جابز ألنَّ صالة   الضحى والوتر سنة ٌثاب فاعلها وال 

 ( فً أي صالة ورد فضل هذه األحادٌث ؟  7السإال ) 

كم د" ٌصبح على كل سالمى من أح
 صدقة "

" ٌا أهل القرآن أوتروا فإنَّ هللا وتر 
 ٌُحبُّ الوتر "

" أفضل الصالة بعد الفرٌضة قٌام 
 اللٌل "

 صالة الوتر صالة الضحى
 

 اللٌلصالة 
 

 ( ضْع دابرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً : 8السإال ) 

 مستحبة -ج  واجب -ب   سنة مإكدة -حكم صالة الوتر :      أ -ٔ

 سنة مإكدة -ج  واجبة -ب   مستحبة -أ حكم صالة اللٌل : -ٕ

 سنة مإكدة -ج  مستحبة -ب   فرض -أ حكم صالة الضحى :  -ٖ

 أمام العبارة الخاطبة .× ( ( أمام العبارة الصحٌحة ، وعبارة )  ( ضْع عالمة )  9السإال ) 

 (  )  . ٌبدأ وقت صالة الوتر من بعد صالة العشاء إلى طلوع الفجر -ٔ

 ( × )   . ٌبدأ وقت صالة الضحى من طلوع الفجر إلى زوال الشمس -ٕ
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 (  )    . صالة اللٌل لٌس لها عدد مخصوص من الركعات -ٖ

 ( × )    . منتصف اللٌل إلى الفجرصالة اللٌل تكون بعد  -ٗ

 (  )    . صالة الضحى أقلها اثنتان وأكثرها ثمانً ركعات -٘

 

 

 

 ( ما معنى المفاهٌم والمصطلحات التالٌة ؟  ٔالسإال ) 

 احتجاب قرصها أو جزء منه بسبب وقوع القمر بٌن الشمس واألرض .الكسوف :  -ٔ

 الشمس . ه وبٌنبٌن األرضأو جزء منه بسبب وقوع  احتجاب قرصه .الخسوف :  -ٕ

 . طلب سقً الماء ، وهو طلبه من هللا تعالى عند حصول الجدب وانقطاع المطراالستسقاء :  -ٖ

 . صالة ركعتٌن فً األمور المباحة لمن التبس علٌه وجه الخٌراالستخارة :  -ٗ

 ( اذكر ثالثة من الصلوات المسنونة .  ٕالسإال ) 

 صالة االستخارة صالة االستسقاء صالة الكسوف والخسوف
 

 (  كٌف تإدى صالة الكسوف والخسوف ؟  ٖالسإال ) 

 . ٌكبر اإلمام تكبٌرة اإلحرام وٌكبر الناس معه -ٔ
 . ٌقرأ اإلمام الفاتحة ثم سورة طوٌلة من القرآن -ٕ
 . ٌركع اإلمام وٌطٌل الركوع وهو ٌسبح هللا -ٖ
 . اإلمام من الركوع قابال  سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمدٌرفع  -ٗ
 . ٌقرأ اإلمام الفاتحة وسورة طوٌلة من القرآن -٘
 . ٌركع اإلمام ثانٌة وٌطٌل الركوع وهو ٌسبح هللا -ٙ
 . ٌرفع اإلمام من الركوع قابال  سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد -7
 . ٌسجد اإلمام سجدتٌن طوٌلتٌن -8
 . ثم ٌقوم فٌصلً ركعة ثانٌة مثل الركعة األولى لكنها أقصر منها -9
 . ثم ٌجلس لقراءة التشهد ، ثم ٌسلّم -ٓٔ
 . وبعد ذلك ٌقوم فٌخطب -ٔٔ

 

 ( كٌف تإدى صالة االستسقاء ؟ ٗالسإال ) 

 االستسقاءصالة كٌفٌة أداء 
تكبٌرات غٌر تكبٌرة اإلحرام ، وفً الركعة الثانٌة  7تصلى كصالة العٌد ٌكبر اإلمام فً الركعة األولى 

ثم تكبٌرات .  7تكبٌرات ، والثانٌة  9خمسا  غٌر تكبٌرة القٌام ، ثّم ٌخطب بعدها خطبتٌن ٌكبر فً األولى 
 لل أمام هللا .ٌحولون أردٌتهم من الٌمٌن للشمال ومن الشمال للٌمٌن إظهارا للتذ

 

 

 ٘ " ٕ" الصلوات المسنونة 
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 ( كٌف تإدى صالة االستخارة ؟ ٘السإال ) 

 االستخارةصالة كٌفٌة أداء 
مثال ، ٌقرأ بما ٌشاء بعد الفاتحة ، ثم ٌحمد هللا وٌصلً على  كعتٌن من الراتبة أو تحٌة المسجدٌصلً أي ر

ٌّه   . ثّم ٌدعو بالدعاء الوارد على النبً ،  نب
 

 ( أكمل الجدول التالً :  ٙالسإال ) 

 عدد ركعاتها وقتها حكمها الصالة
 ركعتان عند حدوث الكسوف والخسوف سنة مإكدة صالة الكسوف والخسوف

 ركعتان من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبٌل الظهر سنة مإكدة صالة االستسقاء
 ركعتان النهارفً أي وقت من أوقات اللٌل أو  سنة مباحة صالة االستخارة

 

 ( اذكر أربعة من سنن االستسقاء قبل الخروج للصالة .  7السإال ) 

 التحلل من المظالم صٌام ثالثة أٌام الصدقة واإلنفاق واالستغفار التوبة
 

 أمام العبارة الخاطبة .× ( ( أمام العبارة الصحٌحة ، وعبارة )  ( ضْع عالمة )  8السإال ) 

 (  )     . صالة العٌدٌن صالة االستسقاء تشبهُ  -ٔ

 ( × )     . صالة االستخارة فً األمور المفروضة ُتسنُّ  -ٕ

 (  )  . صالة الكسوف ركعتان فً كل ركعة قٌامان وركوعان وسجودان -ٖ

 ( × )   .ٌوجْد أذان وإقامة لصالة الكسوف واالستسقاء واالستخارة -ٗ

 (  )   .ٌشترط ألداء الصلوات المسنونة نفس شروط المفروضة -٘

 ( × )  . ُتإدى جماعة والخسوف واالستسقاء واالستخارة الكسوف صالة -ٙ

 (  )     . ٌكبُر اإلمام فً الخطبة األولى تسعا  والثانٌة سبعا   -7

 (  ) الحكمة من تحوٌل المالبس فً صالة االستسقاء إظهار التذلل أمام هللا . -8

 

 
 

    ( من هم اآلل واألصحاب ؟ ٔالسإال ) 

 وآل بٌته من بنً هاشم كآل عقٌل وآل علً وآل جعفر وآل العباس " . " أصحاب الرسول 

 أصحاَب رسول هللا ؟ ( بم وصف علً بن أبً طالب  ٕالسإال ) 

وٌبكون حتى تبتلّ شّبههم بؤنهم ُصفرا  ُشعثا ُغبرا ٌبٌتون سجدا وقٌاما ٌتلون كتاب هللا وٌذكرون هللا " 
 " . ثٌابهم

 

 ٙ " المودة والمحبة بٌن اآلل واألصحاب "
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 ؟    آل بٌت النبً ( بم وصف أبو بكر الصدٌق  ٖالسإال ) 

ًّ من أصل قرابتً ، وكان ٌوصً فً آل البٌت فٌقول : ارقبوا    كان ٌقول لَقرابة رسول هللا"   أحب إل
 "فً أهل بٌته أي احفظوه فٌهم فال تإذوهم  محمدا  

 ؟    للعباس بن عبد المطلب  الخطاب ( ماذا قال عمر بن ٗالسإال ) 

ًّ من إسالم الخطاب لو أسلم ، إلنَّ إسالمك أحّب إلى رسول هللا وهللا إل"  من  سالمك ٌوم أسلمَت أحبُّ إل
 " إسالم الخطاب .

 .اذكرها   وقعت ست مصاهرات بٌن آل البٌت وآل أبً بكر الصدٌق(  ٘السإال ) 

  الصدٌقآل بٌت أبً بكر  آل البٌت
 بعابشة بنت أبً بكر الصدٌق  زواج الرسول

 بحفٌدة أبً بكر حفصة بنت عبد الرحمن بن أبً بكر زواج الحسن والحسٌن من بعده

عبدهللا بن الحسن بن  زواج موسى الجون بن
 علً

من أم سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبدهللا بن عبد 
 الرحمن 

من أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبً بكر وأنجبا  زواج محمد بن علً بن الحسٌن الباقر
 جعفر الصادق

 من كلثم بنت إسماعٌل بن عبد الرحمن بن القاسم زواج إسحاق بن عبدهللا بن علً بن الحسٌن 

 بنت القاسم بن محمد بن أبً بكر  من أم حكٌم زواج إسحاق بن عبدهللا بن جعفربن أبً طالب

 

 . اذكرها وقعت مصاهرات بٌن آل البٌت وآل عمر بن الخطاب (  ٙالسإال ) 

  آل بٌت عمر بن الخطاب آل البٌت
 زواج الرسول 

 
 بحفصة بنت عمر بن الخطاب 

 زواج أم كلثوم بنت علً وفاطمة
 

 من عمر بن الخطاب 
 

 واألصحاب . وضح ذلك.فً زواج علً من فاطمة مالمح ذات داللة هامة على المحبة بٌن اآلل (  7السإال ) 

 هـ . ٕأّن الذي حثَّ علٌا  على خطبة فاطمة هم : أبو بكر وعمر وسعد بن معاذ بعد غزوة بدر سنة  -ٔ

 . درهم ثم أعطاه الدرع هدٌة ٓٓٗأّن الذي دفع المهر لعلً هو عثمان حٌث اشترى منه درعا ثمنه  -ٕ

 . شاة ولٌمة للعرس فرحا بهذا الزواج ذبح سعد بن معاذ  -ٖ

 . داره لهما فرحا بهذا الزواج أهدى حارثة بن النعمان األنصاري  -ٗ

  . جهاز علً وفاطمة الصدٌق  اشترى أبو بكر -٘

 أمام العبارة الخاطبة .× ( ( أمام العبارة الصحٌحة ، وعالمة )  ( ضْع عالمة )  8السإال ) 

 (  ) . إلٌهماحفظوه فٌهم وال تإذوهم وال تسٌبوا فً أهله بٌته أي: ارقبوا محمدا -ٔ

 (  )   .أم جعفر الصادق هً أم حكٌم بنت القاسم بن محمد بن أبً بكر -ٕ
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 ( × )   .الهدف من هذه المصاهرات كان سٌاسٌا  واقتصادٌا ومادٌا -ٖ

 (  ) . فرحا بهذا الزواجعلً وفاطمة داره ل  أهدى حارثة بن النعمان األنصاري -ٗ

 (  )  .أبو بكر وعمر وسعد بن معاذمن حّث علٌا  على الزواج من فاطمة هم  -٘

 

 
 

 

 ( ما معنى الكلمات التالٌة ؟ ٔ) السإال 

 المعنى الكلمة المعنى الكلمة
اه آزره عالمتهم سٌماهم  َقوَّ
 صار غلٌظا   استغلظ صفتهم مثلهم
 قضبانه قام على استوى على سوقه فراخه المتفرعة منه شطؤه

 

ٌّه محمد (  ٕالسإال )    وأصحابه الكرام فً التوراة ؟ بماذا وصف هللا تعالى نب

الحت فً  ، وصفهم بؤّنهم غالظ على الكفار ، متراحمون متعاطفون بٌنهم مجتهدون فً طاعة هللا وعبادته" 
 " وجوههم عالمات التهجد باللٌل من كثرة السجود والصالة

ٌّه محمد (  ٖالسإال )   ؟ اإلنجٌلوأصحابه الكرام فً  بماذا وصف هللا تعالى نب

 ، تلا الساق ، مستقٌما  على أصولهوصفهم كزرٍع قوّي ناٍم ، أخرج فروعُه فقّوتُه حتى صار غلٌظا  ، مم" 
    "ال انحناء وال اعوجاج فٌه 

 ؟  بماذا وعد هللا الذٌن آمنوا باهلل ورسوله(  ٗالسإال ) 

 الجنة "هللا بمغفرة الذنوب والصفح عنهم ، والثواب العظٌم وهو  " وعدهم

 . آلٌات الكرٌمةترشد إلٌها استنتج فابدتٌن (  ٘السإال ) 

 عظم فضل الصحابة رضً هللا عنهم وثناء القرآن علٌهم . -ٔ

 . بٌان وصف هللا تعالى للصحابة فً التوراة واإلنجٌل -ٕ

 أمام العبارة الخاطبة .× ( ( أمام العبارة الصحٌحة ، وعبارة )  ( ضْع عالمة )  ٙالسإال ) 

 ( × )     . الصحابة رحماء على الكفار غالظ أشداء بٌنهم -ٔ

 (  )     . وصف هللا فً التوراة ركوع الصحابة وسجودهم -ٕ

 (  ) .ٌقضً المرٌض والمسافر األٌام التً أفطراها فً رمضان بعد الشفاء والسفر -ٖ

 (  )   . تعالى الصحابة فً اإلنجٌل بالزرع القوي المتماسكوصف هللا  -ٗ

 ( × )        . معنى سٌماهم : صفتهم -٘

 " 9ٕالفتح سورة"  

 " وحفظ تفسٌر" 
7 
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 ( ما معنى التدخٌن . ٔالسإال ) 

 "ممن الف عملٌة ٌجري فٌها إحراق مادة معٌنة وبعد إحراقها ٌتذوقها المدخن وٌستنشقها وٌخرج دخانها"

 ( اذكر بعض أضرار التدخٌن الصحٌة والنفسٌة والمادٌة . ٕالسإال ) 

 المادٌةأضرار التدخٌن  النفسٌةأضرار التدخٌن  أضرار التدخٌن الصحٌة
 إضاعة المال ضعف اإلرادة الجلطة الدماغٌة
 تشتٌت األسر التؤثٌر فً المزاج العام السكتة القلبٌة

 خراب البٌوت  السرطان وخاصة سرطان الربة
   الجهاز التنفسً أمراض

   أمراض اللثة واألسنان والفم
   الوفاة المبكرة

 

 ( اقرأ النصوص التالٌة ، واستخرج منها موقف اإلسالم من التدخٌن . ٖالسإال ) 

 الموقف النص الرقم
 واجب إجماع العلماء على أّن ما ٌضّر فعله حرام وتركه ال تلقوا بؤٌدٌكم إلى التهلكة ".قال تعالى : " و -ٔ

قال تعالى : " وٌحل لهم الطٌبات وٌحرم  -ٕ
 علٌهم الخبابث " .

 دخول الدخان فً زمرة الخبابث وهللا تعالى حرم الخبابث
 

ٌُخّدر العقل وٌفّتر الجسم " عن كل مسكر ومفتر  نهى رسول هللا"  -ٖ  أّن الدخان 

" إن هللا كره لكم قٌل وقال وكثرة السإال  -ٗ
 الدخان ٌسبب إضاعة المال فٌضّر بالفرد والمجتمع أنّ  وإضاعة المال "

 

 ( ما حكم التدخٌن فً اإلسالم ؟ ٗالسإال ) 

 "تناول الدخان ، وٌدخل فً حكمه الشٌشة والسٌجارة االلكترونٌة كذلك " حرام 

 ( برأٌك ما هً األسباب التً تدفع المدخن للتدخٌن ؟ ٘السإال ) 

 األسرٌةالبٌبة  ضعف الشخصٌة رفقاء السوء
 

 .اذكر بعض الجهود الدولٌة والمجتمعٌة لمكافحة ظاهرة التدخٌن(  ٙالسإال ) 

سن قوانٌن لمكافحة 
 التدخٌن

بّث الوعً من خالل وسابل اإلعالم 
 والمناهج وغٌرها بخطورة التدخٌن

تشجٌع إنشاء جمعٌات مكافحة 
 التدخٌن

 

 

 

 8 " التدخٌن "
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 .ظاهرة التدخٌنلمكافحة فردٌة اذكر بعض الجهود ال(  7السإال ) 

زٌادة وعً الفرد عن طرٌق 
 القراءة ومتابعة البرامج العلمٌة

اختٌار األصدقاء بدقة وعناٌة  تعزٌز اإلرادة وقوة الشخصٌة
 واالبتعاد عن أصدقاء السوء

 

 ( ضْع دابرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً: 8السإال ) 

ٌُدّخن : -ٔ  ٌكون تصرفً فً حال ِعلمً بؤّن أخً 

 أنصحُه وأحذره -ج  حّقرهُ وأهٌنهأ -ب    أضربهُ  - أ

 نظرتً نحو شاب مدخن ، نظرة : -ٕ

 االزدراء -ج   االحترام -ب   الشفقة علٌه - أ

ٌُدخن فً نظرك هو : -ٖ  َمْن 

 شاب متحضر وعصري -ج  عبد للشهوات -ب   قوّي الشخصٌة - أ

 من أسباب التدخٌن : -ٗ

 أّنه مفٌد -ج  رفقاء السوء -ب   ٌُرٌح المزاج - أ

 ُحكم التدخٌن فً اإلسالم : -٘

 حرام -ج   مكروه -ب    جابز - أ

 

 

 

 

 

  

 

 

  


