
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/8islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                               

     

                  https://almanahj.com/om/8islamic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade8                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس علي بن محمد الحسان اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om/8
https://almanahj.com/om/8
https://almanahj.com/om/8islamic
https://almanahj.com/om/8islamic
https://almanahj.com/om/8islamic1
https://almanahj.com/om/8islamic1
https://almanahj.com/om/8islamic1
https://almanahj.com/om/grade8
https://almanahj.com/om/grade8
https://almanahj.com/om/pages/search?teacher_name=علي بن محمد الحسان
https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


 "الوحدة الثالثة  الفصل األول "                                             لثامنالصف ا                                                  الرتبية اإلسالمية    

 

 2الصفحة  92/4/9024                                            44949499ع م الحسان  

 

 

 
 

 
 

 مذكرة إثرائية ملادة                                           
 الرتبية اإلسالمية                                                      

 

 
 

                                                     1029         /1010   
 الفصل الدراسي األول                                           

 الوحدة الثالثة                                                        
                                                     

 ( أسئلة وأجوبة)                                                         

 
 

 إعداد :
 علي بن حممد احلسان

 
 واصل :للت

 
99493923 

Ali 47536@moe.om 
 

 
 
 
 
 
 

 زدني علما وقـل رب 

 

 الصف الثامن
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 {   " 33-12سورة احلج " درس :    }
 

ائِفِيَن َواْلَقائِ }قال تعالى   ْر َبْيتَِي لِلطَّ ْأَنا ِِلِْبَراِهيَم َمَكاَن اْلَبْيِت أَن َّلَّ ُتْشِرْك بِي َشْيئاً َوَطهِّ ُجوِد}َوإِْذ َبوَّ ِع السُّ كَّ ن62ِميَن َوالرُّ اِس  { َوأَذِّ فِي النَّ
ن 62بِاْلَحجِّ َيأُْتوَك ِرَجاَّلً َوَعلَى ُكلِّ َضاِمٍر َيأْتِيَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق} ْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزَقُهم مِّ اٍم مَّ ِ فِي أَيَّ { لَِيْشَهُدوا َمَنافَِع لَُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم َّللاَّ

فُوا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيِق}62ْطِعُموا اْلَبائَِس اْلَفقِيَر}َبِهيَمِة اْْلَْنَعاِم َفُكلُوا ِمْنَها َوأَ  وَّ ْم 62{ ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َوْلُيوفُوا ُنُذوَرُهْم َوْلَيطَّ { َذلَِك َوَمن ُيَعظِّ
ِه َوأُِحلَّْت لَُكُم اْْلَْنَعاُم إَِّلَّ َما ُيْتلَ  ِ َفُهَو َخْيٌر لَُّه ِعنَد َربِّ وِر}ُحُرَماِت َّللاَّ ْجَس ِمَن اْْلَْوَثاِن َواْجَتنُِبوا َقْولَ الزُّ ِ َغْيَر 03ى َعلَْيُكْم َفاْجَتنُِبوا الرِّ { ُحَنَفاء ّلِِلَّ

يحُ  ْيُر أَْو َتْهِوي بِِه الرِّ َماء َفَتْخَطفُُه الطَّ َما َخرَّ ِمَن السَّ ِ َفَكأَنَّ ِ 03ٍق}فِي َمَكاٍن َسِحي ُمْشِرِكيَن بِِه َوَمن ُيْشِرْك بِاّلِلَّ ْم َشَعائَِر َّللاَّ { َذلَِك َوَمن ُيَعظِّ
َها ِمن َتْقَوى اْلُقلُوِب} ى ُثمَّ َمِحلَُّها إَِلى اْلَبْيِت اْلَعتِيِق}06َفإِنَّ َسم ً  {00{ لَُكْم فِيَها َمَنافُِع إِلَى أََجٍل مُّ

 
 بة مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة خطأ .( أمام العبارة املناس     ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  السؤال األول

 
 من أركان اِلسالم . الخامس الرابع الحج هو الركن (   ✘)     -3

  البيت الحرام . .  بيت المقدسمكان بين َّللا تعالى لنبيه إبراهيم عليه السالم (   ✘)     -6

 ي .من الهدي الذي ذبحه تقربا ّلِل تعاليأكل للحاج أن (   ✔)     -0
 

  (33. ): صل خبط بني الكلمة من العمود األول ومعناها يف العمود الثاني  السؤال الثاني
 

 معناها الكلمة 
ْأَنا  مشاة ذكورا وإناثا َبوَّ
 جعلناه مرجعا للعبادة والعمارة ِرَجاَّلً 

 طريق بعيد َفجٍّ َعِميقٍ 
 مسلمين عادلين عن كل دين سوى دينه َتَفَثُهمْ 
 أوساخهم اء ّلِِلَِّ ُحَنفَ 

 
 عن األسئلة التالية : من خالل اآليات السابقة أجب :  لثالسؤال الثا

 
   ؟ ( إبراهيم عليه السالم بأن يطهر بيته لثالث فئات " ماهي 62تدعو اآلية رقم ):  3س
 الطائفين والقائمين والركع السجود .  -:  3جـ 
 

 (62)رقم  : ما هي اْلوامر التي نستنتجها من اآلية6س 
 بإعالن الناس بالحج إلى البيت الحرام فيأتون من كل فج عميق ومكان سحيق مشاة وركبانا : تأمر اآليه إبراهيم عليه السالم 6جـ 

 جماعات وأفراد .       
 

  ( 62رقم ) : ما هي المنافع التي نستنتجها من اآلية 0س 
 والتسبيح والشكر ويؤدون مناسك الحج وينالون المنافع اآلخروية والدنيويةأنهم يعظمون شعائر َّللا تعالى من خالل الذكر : 0جـ 

 . منها اْلكل من اْلنعام التي يتقربون بها ّلِل تعالى          
 

 : ماهي الفوائد التي يجنيها الحاج من تعظيم شعائر َّللا تعالى ؟ 4س 
 تزيد التقوى التي تعمر القلب -: 4جـ 

 معاصيتطهر النفس من الذنوب وال -

 تحبب إلى المؤمن التوبة  -

 تدعوه إلى اِلستقامة والصالح   -
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 { ر " حديث شريف "  واحلج املربدرس :    }
 

ر ليس له جزاء إَّل و" العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبر أبوعبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال : قال رسول َّللا 
 الجنة "

 
 مايلي بكلمات مناسبة من عندك :  : اكمل ولالسؤال األ

 
 .  الجنةجزاء الحج المبرور هو  -3
 " .  حجة " عمرة في رمضان تعدل قال رسول َّللا  -6

 
 من خالل احلديث السابق أجب عن األسئلة التالية : :  ثانيالسؤال ال

 
 : عرف الحج ؟ 3س 
 : هو قصد بيت َّللا الحرام ْلداء أعمال مخصوصة في أماكن مخصوصة وأوقات معينة مع النية .3جـ 

 
 : عرف العمرة ؟ 6س 
: هي زيارة البيت الحرام محرما من الميقات والطواف بالكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة ثم التحلل بالحلق أو التقصير 6جـ 

 للرجل والتقصير للمرأة  .

 
 " للعمرة فضل عظيم وثواب جزيل " ماهذه الفائدة  ؟  :0س 
 : أنها تمحو الذنوب والخطايا  .0جـ 

 
 ر مظاهر جليلة " أذكر هذه المظاهر   ؟ و: " تتجلى في الحج المبر4س 
 أن تكون نفقة الحج من المال الطيب الحالل  -: 4جـ 

 التخلق بحسن الخلق في التعامل مع الحجاج وغيرهم  -

 اسك كما شرعها َّللا تعالى دون زيادة أو نقصان وإجتناب مانهى َّللا عنه من منكرات .....أداء المن -
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 { شروط احلج وأركانه   درس :    }
 

 ( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة خطأ .     ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  السؤال األول
 
 . صحيحة( إذا حج الصغير فإن حجته    ✔    ) -3

  "   مواقيت اِلحرام . مواقيت الحجتسمى "  ( يكون اِلحرام من أماكن حددها النبي    ✘)     -6

 من ذي الحجة حتى غروب الشمس . اليوم التاسع( يبدأ الوقوف بعرفة من زوال الشمس في    ✔)     -0

 أشواط . سبعةأشواط .  تسعةلكعبة ( عدد أشواط الطواف با    ✘)    -4

 . العاشر( يبدأ وقت الطواف من اليوم     ✔ )   -5

  
 

 أجب عن األسئلة التالية : :  ثانيالسؤال ال
 

 ؟ذكر الدليل   مع لوجوب الحج َّلبد من توافر عدة شروط " أذكر ثالث منها: 3س 
 
 القلم عن ثالث ... ومنها الصبي حتى يحتلم" " رفع : فاليجب الحج على الصغير حتى يبلغ لقول الرسول  البلوغ -3: 3جـ 
 " رفع القلم عن ثالث ... ومنها المجنون حتى يفيق " : فالمجنون َّليجب عليه الحج ْلنه َّليعقل لقول الرسول العقل  -6       
اِس ِحجُّ اْلَبْيِت : ومعناه القدرة على الذهاب إلى الحج وأداء مناسكه وتكون بالمال والبدن لقوله ت تطاعةاِلس -0        ِ َعَلى النَّ  عالى } َوّلِِل 

 .َمِن اْسَتَطاَع إِلَْيِه َسبِيالً {                           

 
 : ماهي أركان الحج  ؟ 6س
 
 :  وهو أن يتجرد الرجل من ثيابه المخيطة ويلبس مالبس اِلحرام وتبقى المرأة بثيابها العادية حرام من الميقات اِل -3: 6جـ 
 ثم ينوي الحج .                                      

 " الحج عرفة "  : ويقصد به المكث بعرفات وهو أهم أركان الحج لقوله الوقوف بعرفة  -6        
 : وهو الطواف بالكعبة المشرفة سبعة أشواط طواف اِلفاضة  -0        

 
 كمل اجلدول مبواقيت اإلحرام أ:  لثثاالسؤال ال

 
 منللقادم  الميقات

 المدينة الحليفة )آبار علي (ذي 
 ومصر والمغربالشام  ( غحاليا ) رابالجحفة 

 نجد المنازل )وادي السيل (قرن 
 العراق عرقذات 

 اليمن يلملم
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 { منافع احلج   درس :    }

 
 ( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة خطأ .     ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  ألولالسؤال ا

 
  ليفوز بمحبته ورضاه . بربهالمؤمن صلة أعمال الحج وسيلة لتقوية (    ✔  )   -3

 الذين بنوا البيت الحرام . إسماعيل لدة أعمال الحج تذكرنا بابي اْلنبياء إبراهيم عليه السالم وو(    ✔  )   -6

 بين المسلمين رغم إختالف جنسياتهم .  الوحدةأعمال الحج تعمق (    ✔  )   -0

 
 أجب عن األسئلة التالية ::  ثانيالسؤال ال

 
 المنافع اِليمانية للحج ؟ : ماهي 3س 
   
 غرس التقوى في القلوب وتنميتها . -3  :3جـ 

 َّللا تعالى . القرب من -6         
 محو الخطايا والسيئات -0         
 تذكير اْلمة اِلسالمية بصلتها بأبي اْلنبياء وولده إسماعيل عليهما السالم -4         

 
 : ماهي المنافع اِلجتماعية للحج ؟ 6س 
   
 تعميق الوحدة بين المسلمين . -3: 6جـ 

 . تذكير المسلمين بمفهوم المساواه بينهم  -6        
 التعارف بين المسلمين . -0        

 
 : ماهي المنافع المادية للحج ؟  0س 
  

 فرصة للتبادل التجاري . -3  :0جـ 
 اِلنتفاع بلحوم اْلضاحي التي تذبح وتنحر فيأكل منها الحجاج والفقراء والسائلون وغيرهم  -6         

 
 ؟ ل سماعيإبصلتها بأبي اْلنبياء إبراهيم وولده  ماهي اْلعمال التي يقوم بها الحاج وتذكر اْلمة اِلسالمية  :4جـ 

  الصالة خلف مقام إبراهيم  -         
 شرب ماء زمزم  -         
 السعي بين الصفا والمروة  -         
 رمي الجمرات  -         


