
 

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                                  
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 الرتبية اإلسالمية                                                      

 
 

 
                                                    

                                                      8102         /8102   
 الفصل الدراسي األول                                           

 الوحدة اخلامسة                                                         
                                                     
 ( أسئلة وأجوبة)                                                         

 
 

 إعداد :

 علي بن حممد احلسان
 

 للتواصل :
 

99493923 
Ali 47536@moe.om 

 
 

 
 
 
 

 وقـل رب زدني علما 

 

 الصف الثامن
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 {   " 01-6"  احلجراتسورة درس :    }
ُنوا أَن ُتِصيُبوا َقْوماً بَِجَهالٍَة َفُتصْ قال تعالى  َها الَِّذيَن آَمُنوا إِن َجاءُكْم َفاِسٌق بَِنَبٍأ َفَتَبيَّ { َواْعلَُموا أَنَّ فِيُكْم 6بُِحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن}} يا أَيُّ

َب إِلَْيُكُم اْْلِيَماَن َوزَ  َ َحبَّ ْم َولَِكنَّ َّللاَّ َن اْْلَْمِر لََعنِتُّ ِ لَْو ُيِطيُعُكْم فِي َكثِيٍر مِّ َر َواْلُْ َرُسولَ َّللاَّ ْْ ََ إِلَْيُكُم اْلُك ُُ فِي قُلُوبُِكْم َوَكرَّ َن ُسوَق َواْلِعْصَياَن أُْولَئَِك ُهُم يَّ
اِشُدوَن} ُ َعلِيٌم َحِكيٌم}7الرَّ ِ َونِْعَمًة َوَّللاَّ َن َّللاَّ َتاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقَتَتلُوا َفأَْصلُِحوا َبْيَنُهَما َفإِن َبَغْت إِْحَداُهَما َعَلى اْْلُْخَرى 8{ َفْضالً مِّ َْ { َوإِن َطائِ

َ ُيِحبُّ َفَقاِتلُوا الَّتِي تَ  ِ َفإِن َفاءْت َفأَْصلُِحوا َبْيَنُهَما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسُطوا إِنَّ َّللاَّ َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ 9 اْلُمْقِسِطيَن}ْبِغي َحتَّى َتِْيَء إِلَى أَْمِر َّللاَّ { إِنَّ
َ لََعلَُّكْم ُتْرَحُموَن} قُوا َّللاَّ ن 10َفأَْصلُِحوا َبْيَن أََخَوْيُكْم َواتَّ ْنُهْم َوََل نَِساء مِّ ن َقْوٍم َعَسى أَن َيُكوُنوا َخْيراً مِّ َها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َيْسَخْر َقوٌم مِّ { َيا أَيُّ

ْنُهنَّ َوََل َتْلِمُزوا أَنَُْسُكْم َوََل َتَناَبُزوا بِاْْلَْلَقاِب بِْئَس اَلِْسُم الْ  َساء َعَسى أَن َيُكنَّ َخْيراً مِّ ْعَد اْْلِيَماِن َوَمن لَّْم َيُتْب َفأُْولَئَِك ُهُم ُُْسوُق بَ نِّ
الُِموَن} ُسوا َوََل َيغْ 11الظَّ نِّ إِْثٌم َوََل َتَجسَّ نِّ إِنَّ َبْعَض الظَّ َن الظَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا َكثِيراً مِّ ْعُضُكم َبْعضاً أَُيِحبُّ أََحُدُكْم أَن َيأُْكلَ { َيا أَيُّ َتب بَّ

ِحيٌم}لَ  اٌب رَّ َ َتوَّ َ إِنَّ َّللاَّ قُوا َّللاَّ ُِ َمْيتاً َفَكِرْهُتُموَُ َواتَّ ن َذَكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباً َوَقَبائِلَ لَِتَعاَرفُوا إِنَّ 11ْحَم أَِخي ا َخلَْقَناُكم مِّ اُس إِنَّ َها النَّ { َيا أَيُّ
ِ أَْتَقاُكْم إِنَّ  َ َعلِيٌم َخبِيٌر} أَْكَرَمُكْم ِعنَد َّللاَّ  {11َّللاَّ

 : صل بخط بين الكلمة من العمود اْلول ومعناها في العمود الثاني 1س 
 : 1ج 

 معناها الكلمة 
 لهلكتم َفاِسقٌ 
مْ    خارج عن طاعة َّللا تعالى لََعنِتُّ
 ترجع َبَغتْ 

 تجاوزت حدها في الظلم َتِْيءَ 
 َل تتبعوا العيوب ََل َيْسَخرْ 

ُسواَوََل   َل يهزأ َتَجسَّ
 

   ؟  دعوة صريحة للمؤمنين إلى ضرورة التثبت من الخبر " لماذا ؟من خالل اآليات السابقة " :  1س
 حتى َل يقعوا في المزالق وظلم اآلخرين فيندموا على صنيعهم .:  1جـ 

 
نُ : 1س  َها الَِّذيَن آَمُنوا إِن َجاءُكْم َفاِسٌق بَِنَبٍأ َفَتَبيَّ من خالل اآلية السابقة ؟{ وا أَن ُتِصيُبوا َقْوماً بَِجَهالٍَة َفُتْصبُِحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمينَ } يا أَيُّ

 لماذا خص َّللا تعالى الْاسق بالذكر في اآلية .
 وحتى َليشيع الشك بين المسلمين فيما ينقلونُ من أخبار . ْلن الْاسق مظنة الكذب : 1جـ 
 

 "  ار الكاذبة والشائعات بين الناس ماهي مظار اْلخب:  4س
 . حدث فتنة و صراع بين الناس تأنها : 4جـ 
 

َتاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقَتَتلُوا َفأَْصلُِحوا َبْيَنُهَما َفإِن َبَغْت إِْحَداُهَما َعلَى اْْلُْخَرى َفَقا: 5س  َْ ِ َفإِن  تِلُوا الَّتِي َتْبِغي َحتَّى َتِْيَء إِلَى أَْمرِ }َوإِن َطائِ َّللاَّ
َ ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن{من خالل اآلية ماهي الطرق التي ي  ؟ستخدمها اْلنسان باْلصالح  َفاءْت َفأَْصلُِحوا َبْيَنُهَما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسُطوا إِنَّ َّللاَّ

يحدث خالف بين فئتين فإن تجاوزت فئُ  يأمر َّللا تبارك وتعالى المؤمنين باْلصالح بالعدل واْلنصاف بين أخوانهم في الدين حين: 5جـ 
 على اْلخرى يجب ردعها حتى يتحقق العدل ويسود اْلمن واْلستقرار.

 
 : من خالل اآليات السابقة إستخرج السلوك الذميم والعادات السيئة التي تولد الخصومة بين الناس  ؟   6س

 السخرية من الناس -:  6جـ 
 اْلستهزأ بالناس  . -
 قاب البذيئة رمي الناس باْلل -
 تنهاهم بالظن السيء بين الناس -

 وتنهاهم عن تتبع عورات الناس والبحث عن عيوبهم -
 

 : " يقرر َّللا تعالى في اآليات السابقة مبدأ العدالة اْلحتماعية " وضح ذلك 7س 
 من تراب والجميع عباد َّللا تعالى   .: ان َّللا تعالى قرر المساواَ بين البشر دون تميز بين جنس أو لون أو لغة فالكل من آدم وآدم 7جـ 
 

 : ماهي الحكمة من تعدد اْلجناس ؟  8س
 هم فال فضل ْلحد على أحد إَل بالعمل الصالح .ن: الحكمة هي تحقيق التعارف بين الناس وأن تقوى َّللا عز وجل معيار التْاضل بي8جـ 
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 { " حديث شريف "   إجتناب الغيبةدرس :    }
 

 الشريف ؟ : أكتب الحديث  1س 
أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : َّللا ورسولة أعلم قال : ذكرك أخاك بما يكرَ قيل أرأيت إن " قال  رسول َّللا أن   أبي هريرةعن :  1جـ

 "  كان في أخي ما أقول قال : إن كان فيُ ماتقول فقد أغتبتُ وإن لم يكن فقد بهتُ

 
 ؟  وم الغيبة لم يلق عليهم المعنى وإنما طرح سؤاَل " لماذاأن يعلم أصحابُ مْه ما أراد الرسول د"عن:  1س
 .حتى يستثير خبراتهم ويشجعهم على التْكير وشد إنتباههم إلى ماسيلقى إليهم: 1جـ 

 
 ؟   ماهي الغيبة:  1س
 .  هي ذكر المسلم أخاَ بما يكرَ في غيبتُ سواء كان في دينُ أو بدنُ أو خلقُ أو أهلُ: 1جـ 

 
 ؟ عرف البهتان:  4س
 .   هو الكذب المْترى وهو أن تذكرأخاك المسلم بما ليس فيُ سواء كان في حضرتُ أو في غيابُ : 4جـ 

 
 ؟     ماهو حكم الغيبة:  5س
 .الغيبة من كبائر الذنوب لما جاء فيها من الوعيد الشديد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة : 5جـ 

 
ُِ َمْيتاً َفَكِرْهُتُموَُ {} أَُيِحبُّ أَ :  6س  ؟  بماذا شبُ َّللا تعالى الغيبة في اآلية السابقة َحُدُكْم أَن َيأُْكلَ لَْحَم أَِخي
 شبُ الغيبة بأكل لحم اْلخ كونُ ميتا ومعلوم أن لحم اْلنسان محظور أكلُ حيا وميتا وهذا يدل على حرمة الغيبة. : 6جـ 

 
 ؟   كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتُ " على ماذا يدل ذلك لصْية " لقد قلت قال الرسول :  7س
 أي ْلفسدتُ وغيرتُ وهذا بيان لبشاعة الغيبة وقبحها . معنى قول النبي : 7جـ 

 
 ؟   وضح أثر الغيبة على الْرد والمجتمع:  8س
 . يبغضُ َّللا تعالى -:  أوَل على الْرد: 8جـ 

 بْضح أمرَ في الدنيا ومعاقبتُ في اآلخرة يتوعدَ  -                              

 يكون ذا منزلة وضيعة في المجتمع -                              

 َليحبُ الناس وَليجلسون معُ وَليرغبون في صحبتُ  -                              

 
 يسود البغض بين الناس  -:  ثانيا على المجتمع     

 تغيب الثقة بين الناس -                             

 تتْكك أواصر المحبة واْللْة  -                             

 تنتشر العداوة والبغضاء بين الناس -                             

 يصبح المجتمع ممزقا ضعيْا  -                             
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 {     حسن املعاملة درس :    }
 
   ين المعاملة ؟مامعنى الد:  1س
 وعمال  . :أي حسن تعامل المسلم مع غيرَ قوَل1جـ 

 
 ؟   كيف يكون حسن المعاملة في القول:  1س
اِس ُحْسناً { -:1جـ   .على المسلم أن يخاطب اآلخرين بالقول الحسن يقول تعالى } َوقُولُوْا لِلنَّ

َك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة إختيار اْللْاظ الحسنة والكلمات الطيبة ويجادلهم بالتي هي أحس - ن يقول تعالى }اْدُع إِلِى َسبِيِل َربِّ
 َوَجاِدْلُهم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن {

 
 ؟ كيف يكون حسن المعاملة في العمل  :  1س
" تبسمك  ين الناس لقول الرسول من خالل البشاشة واْلبتسامة في وجوَ اآلخرين كما لها من أثر كبير لتوطيد المحبة واْللْة ب: 1جـ 

 في وجُ أخيك صدقة " 

 
 : ما الحكمة من دعوة اْلسالم المسلمين إلى حسن معاملة غير المسلمين  ؟  4س
: تهدف إلى غرس الثقة المتبادلة بين الناس وتوثيق عرى اْللْة بينهم بما يحقق لهم السعادة من أجل إيجاد مجتمع متآلف يسودة 4جـ 

 م .العدل والسال

 
 : ما موقف المسلم إذا تعرض لإلعتداء من اآلخرين  ؟  5س
َئُة اْدَفْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َفإَِذا الَّ 5جـ  يِّ ُُ َولِيٌّ َحِميٌم : عليُ بحسن المعاملة لقولُ تعالى }َوََل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوََل السَّ ُُ َعَداَوةٌ َكأَنَّ ِذي َبْيَنَك َوَبْيَن

 العدو صديقا . بحق المسلم مبدأ حسن المعاملة حول العداوة إلى محبة فيص{فإذا طب

 
 في حسن معاملة اآلخرين  ؟  : أذكر مثال عن حسن سيرة النبي  6س
صابر على أذاَ وذات يوم خرج ولم يجد ما كان يجدَ من  جار مشرك يضع لُ اْلذى أمام دارَ كل صباح والرسول  : كان للنبي 6جـ 

 دخل اْلسالم لزيارتُ ولما رأى المشرك صنيع الرسول  عنُ فأخبر بأنُ مريض فذهب  أذى فسأل

 
 

 { إجتناب احلسد     درس :    }
 

 ؟   ما موقْك من الحسد:  11س
 . الحسد داء ذميم قبيح ينكد على اْلنسان عيشتُ ْلن الحاسد يتمنى الشقاء لغيرَ حين يدعو عليُ بزوال النعمة عنُ :11جـ 
 

 : ما موقف المسلم من الحاسد ؟   41س
 :على المسلم أن يقابل حسد الحاسدين بالعْو عنهم وعدم مؤاخذتهم على حسدهم الذي َليضر إَل أنْسهم   .14جـ 
 

 : " هناك وسائل متعددة تعين الحاسد في التخلص من هذا المرض "  ؟ أذكر بعض هذَ الوسائل؟  51س
 الى من خير في هذَ الحياةالقناعة بما أتاَ َّللا تع -: 15جـ 

 عدم مقارنة حالُ بمن هو أسعد منُ حظا وأوفر نعمة وخيرا   . -
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 { إجتناب السخرية     درس :    }
 
 ؟   لماذا يحرص المسلم دائما على معاملة اآلخرين بالحسنى في أقوالُ وأفعالُ:  1س
 ذلك إمتثاَل ْلمر َّللا تعالى وأمر رسولُ  :1جـ 

   
 سخرية ؟  : عرف ال 1س
 : السخرية تعني أن ينظر اْلنسان إلى اآلخرين نظرة إحتقار وإستهانة بقصد التشهير بهم وْلنزال من قدرهم .1جـ 

 
 : ماهي الدوافع التي تجعل بعض الناس يسخرون من غيرهم  ؟   1س
 النظر إلى الناس بالْوقية وبأنُ هو اْلفضل  -: 1جـ 

 لباطلمقاومة أفكار اآلخرين وأعمالهم با -

 صد الناس عن تقديرها أو اْلخذ بها  -

 رغبة في التسلية والضحك على حساب آَلم اآلخرين  -

-  
 ؟   ماهي اْلمور التي قد يسخر بعض الناس من بعضهم البعض:  4س
  "العور  –العمى  –السخرية من الخلقة الجسدية : " العرج  -1: 4جـ 

 واَلقل ذكاء " –السخرية من الملكات الْطرية : " الذكي  -1      
 والْقير "  –السخرية من قلة المال : " الغني  -1      

 
 السخرية ؟   ما حكم:  5س
داء من أدواء الجاهلية يجب تجنبُ والبعد عنُ وهو من سمات الكْار والمنافقين حيث أنُ يْكك عرى المجتمع وهي : السخرية 5جـ 

 بُ نظرا لقبحها .مخالْة صريحة ْلمر َّللا عز وجل فعلى اْلنسان تجن

 


