
 

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 الثاني  اضغط هنا                              

      

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

* 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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 مذكرة إثرائية ملادة                                            
 الرتبية اإلسالمية                                                       

 

 
 

                                                     8102         /8102   
 الثاني   الفصل الدراسي                                         
 امسةالوحدة اخل                                                        

                                                     اإلعتدال يف اإلسالم  
                                                     

 ( أسئلة وأجوبة)                                                        

 
 

 إعداد :                                                   
 علي بن حممد احلسان

 
 للتواصل :

 
99493923 

Ali 47536@moe.om 
 

 
 

 
 

 وقـل رب زدني علما 

 

 الصف الثامن
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 { " 28-82" األعرافدرس :  سورة   }
 

يَل َكَمجا َبجَدأَُكْم َتُعجوُدوَل}قُلْ أََمَر َربِّي بِاْلقِْسِط َوأَقِيُمو }قال تعالى  { َفِريقجا  َهجَدو َوَفِريقجا  92ْا ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسجِجد  َواْدُعجو ُ ُمْلصِِيجيَل لَجُل الجدِّ
ْهَتدُ  ُهم مُّ ِ َوَيْحَسُبوَل أَنَّ َياِطيَل أَْولَِياء ِمل ُدوِل ّللاه َلُذوا الشَّ ُهُم اتَّ الَلَُة إِنَّ { َيا َبنِي آَدَم ُلُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكجلِّ َمْسجِجد  وُكصُجوْا 03} ولَ َحقَّ َعصَْيِهُم الضَّ

ُل الَ ُيِحبُّ اْلُمْسِرفِيلَ  ْزِق قُجلْ ِهجي لِصَّجذِ 03} َواْشَرُبوْا َوالَ ُتْسِرفُوْا إِنَّ َبجاِ  ِمجَل الجرِّ يِّ ِ الَّتِجَي أَْلجَرَع لِِعَبجاِدِ  َواْلطَّ َم ِزيَنجَة ّللاه يَل آَمُنجوْا فِجي { قُلْ َمجْل َحجرَّ
لُ اآلَياِ  لَِقْوم  َيْعصَُمولَ  ْنَيا َلالَِية  َيْوَم اْلقَِياَمِة َكَذلَِك ُنَفيِّ  { اْلَحَياِة الدُّ

 
 : خط إذا كانت العبارة خطأ ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔: ضع عالمة ) ولالسؤال األ

 
  . في كل شيءال يبصغ الناس بوجوب العدل واإلعتدال  ل محمد عالى نبيتلاطب ّللا (   ✔)    -3

  .  إسراف وال تقتيرأمر ّللا تعالى عبادة باألكل والشرب وتناول الحالل مل غير (   ✔)    -9

 
 أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة من عندك : :   نيلثاالسؤال ا

 
  ّللا تعالى . غضبتعالى ومل أسرف وجاوز اإلعتدال إستحق  ّللا محبةمل توسط في أكصل وشربل ولباسل نال  -3
 

 وضح ماتدل عليه اآليات القرآنية التالية : :  ثالثالسؤال ال
 

 { َيا َبنِي آَدَم ُلُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجد   }قال تعالى  :  3س 
 صمسجد  .عصى المسصم أل يتجمل ويصبس الثوب الساتر النظيف عند ذابل ل: 3جـ  

 
 { وُكصُوْا َواْشَرُبوْا َوالَ ُتْسِرفُواْ  }قال تعالى  :  9س 

 أمر ّللا عباد  باإلعتدال في األكل والشرب وعدم اإلسراف   .: 9جـ  

 
 :: أجب عن األسئلة التالية رابعالسؤال ال 
 

   ؟ هذال الفريقال  ماهما" لصق ّللا تعالى الناس فريقال "  :  3س 
  .لل  هداهم ّللا تعالى فاستقاموا هلل وألصيوا العبادة فريق -3جـ :  

   فريق ضصوا عل الهدو إلتباعهم الشياطيل . -9        
 

   " يأمر ّللا تعالى المؤمنيل بألذ الزينة في يالتهم " كيف يكول ذلك  ؟ :  9س 
  ظهرهم .يكول ذلك بأل يصبسوا الثوب الساتر النظيف ليحسنوا حالهم ويجمصوا م -9جـ :  

 
   لماذا كال في الجاهصية يطوفول بالبي  الحرام وهم عراة   ؟ :  0س 

  إلعتقادهم بأل اليجوز أل يطوفوا بالبي  وعصيهم الثياب التي عيوا بها ّللا تعالى . -0جـ :  

 
   لماذا لص ّللا تعالى المؤمنيل بالطيبا  يوم القيامة   ؟ :  4س 

  هلل تعالى وإليمانهم وطاعتهم لربهم سبحانل وتعالى  .ألنهم ألصيوا دينهم  -4جـ :  
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 { "  حديث" اإلعتدال يف الطعام والشرابدرس :    }
 

 مل بطل بحسب إبل آدم أكال  يقمل يصبل فإل كال المحالة فثصث لطعامل وثصث لشرابل ما مأل آدمي وعاء شرا   :  قال رسول ّللا 
 وثصث لنفسل "                         

 
 : خط إذا كانت العبارة خطأ ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔مة ): ضع عال ولالسؤال األ

 
 حرارية  . ئية اغذيحتاع جسم اإلنسال إلى الطعام والشراب ليعوض مايفقد  مل طاقل (   ✘)    -3

  . أكبر  لى طاقل حراريةإكصما قام اإلنسال بأعمال شاقل فإنل يحتاع (   ✔)    -9

 . شر  ليرالمعدة التي تمتصيء بالطعام بأنها وعاء  ويف النبي (   ✘)    -0

  . أضرار كثيرة كل كمية يأكصها اإلنسال وتزيد عصى حاجة جسمل تؤدي إلى (   ✔)    -4

 
 

 :: أجب عن األسئلة التالية ثانيالسؤال ال
 

   ؟  وم عمل يحدث لجسم اإلنسال إذا لم يعوض جسمل مافقد  مل طاقة لالل يماذا  :  3س 
 تسؤ حالتل   -يضعف الجسم           -: 3جـ  

 يعجز عل العمل والتفكير والحركة                  -        يقل نشاطل      -         

 
   "  ؟ ماهي األقسام التي حددها الحديث الشريف  :  9س 

 . ثصث لصطعام وثصث لصشراب وثصث لصهواء : 9جـ  
 

   ؟المعدة التي تمتصيء بالطعام والتكاد تلصوا منل حتى تمالء مر  ألرو " ماهو هذا الويف  ي " ويف النب :  0س 
 .   فها بأنها وعاء شر وهوويف قبيح تنفرد منل الطباع السصيمة والعقول الحكيمةيو: 0جـ  
 

 ؟  كثير مل األمراض " أذكر أهم هذ  األمراضالسبب يسم الطعام الزايد عل حاجة الج" :   4س 
 الذبحة اليدرية (  –أمراض األوعية الدموية ) ارتفاع ضغط الدم : 4جـ  

 فس (نأمراض الجهاز التنفسي ) ضيق الت         
     أمراض الغدد اليماء) مرض السكري (         
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 {  يسر اإلسالم يف العبادات درس :    }  
 

 : خط إذا كانت العبارة خطأ همام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت( أ  ✘( أو )✔: ضع عالمة ) ولالسؤال األ
 
 . في العبادا  يعني التلفيف في أعمال بعض العبادا  أو إسقاطها كصها في بعض الظروف اليسر(   ✔)     -3

 .  القبصة ليحة اليالة عصى الطائرة والسفينة والقطار . اليجب اشتراط القبصة يجب اشتراط(   ✘)     -9

 .تم إعفاءها مل اليالة  .  أداء اليالة في أوقاتهاعصى المرأة الحائض والنفساء (    ✘)    -0

  أل يقضي .األيام التي فطرها . يجب  دول أل يقضي( أباح اإلسالم لصمسصم المريض والمسافراإلفطار    ✘)    -4

 

 ل املعطاه  : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائ :   نيلثاالسؤال ا
 
 ... الغاية التي مل أجصها لصق ّللا تعالى اإلنسال هي -3

 طصب الرزق     (       -    العبادة        -)     أعمار األرض           
 
  ؤ  والكبير الذي اليقوو عصى اليوم عصيهماالمريض الذي اليرجى شف -9

 (     عام مسكيل كل يوماط       -    القضاء       -       اليوم)         
 
 

 أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة من عندك : :  لثالث السؤال ا
 
 .    جالسا المسصم الذي اليستطيع أل ييصي قائما بسبب مرض أو عاهة ييصي -3

 .    متكئاالمسصم الذي اليستطيع أل ييصي قاعدا ييصي  -9
 واحدا  . مسكينا  عصى المسصم الكبير الذي اليقوي عصى اليوم أل يفطر ويطعم عل كل يوم  -0
 

  :: أجب عن األسئلة التالية رابعالسؤال ال
 

 ماتدل عصيل اآلية التالية  قال تعالى }َوَما َلصَْقُ  اْلِجلَّ َواإْلِنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِل { ح:  وض 3س 
 ة التي مل أجصها لصق ّللا تعالى اإلنسال  .العبادة هي الغاي: 3جـ  
 

 ماهي الحاال  التي يسر لها اإلسالم في العبادا  سواء بالتلفيف منها أو إسقاطها ؟:   9س 
 الضعف    .     -السفر     -المرض        :9جـ  
 

 ؟ الوضوء واإلغتسال ةماهي الحاال  التي يشرع لصمسصم التيمم فيها بدل الماء في حال :  0س 
 إذا فقد الماء   .  -: 0جـ  

 في البرد الشديد -

 المرض الذي يتعذر معل إستعمال الماء  -
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 { اإلعتدال يف اإلنفاق  درس :    }
 

 : خط إذا كانت العبارة خطأ ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔: ضع عالمة ) ولالسؤال األ
 
 . في إنفاقل معتدال  وأل يكول سال أل يحافظ عصى مالل أمر ّللا تعالى اإلن(   ✔)     -3

 . في مناسباتل الملتصفة . عصيل أل يعتدل في اإلنفاق كيف يشاءعصى المسصم أل ييرف مالل (   ✘)     -9

 .أمكانياتل المادية عصى المسصم أل ينفق عصى مايحتاع إليل حسب (   ✔)     -0

 
 

 ملصطلح الدال عليه من بني القوسني  :ضع أمام التعريف ا:  ثانيالسؤال ال
 

 المعتدل     (    -المسرف       -   )   المقتر                     
 

 معنا  الميطصح
 الذي يألذ بمنهج اإلعتدال في اإلنفاق المعتدل
 الذي يسرف في إنفاق مالل في ما الفائدة فيل المسرف
 مل يبلل عصى نفسل في اإلنفاق المقتر

 
 

 :وضح ماتدل عليه اآليات القرآنية التالية :  ثالثؤال الالس
 

 َوالَِّذيَل إَِذا أَنَفقُوا لَْم ُيْسِرفُوا َولَْم َيْقُتُروا َوَكاَل َبْيَل َذلَِك َقَواما { :  قال تعالى } 3س 
 االعتدال في اإلنفاق وعدم اإلسراف .: تدل 3جـ  
 

ْحُسورا {َوالَ َتْجَعلْ َيَدَك  :  قال تعالى } 9س   َمْغصُولَة  إِلَى ُعُنقَِك َوالَ َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمصُوما  مَّ
 راف   .س: تدل عصى نهي اإلسالم عل التقتير واإل9جـ  
 

ُل الَ ُيِحبُّ اْلُمْسِرفِيَل  :  قال تعالى } 0س   {إِنَّ
 .  تعالى اليحب المسرفيل وأنل في اإلنفاق راف س: تدل عصى نهي اإلسالم عل اإل0جـ  
 

 :: أجب عن األسئلة التالية رابعالسؤال ال
 

 ؟مل هذ  الفوائد  ثالث:  " لإلعتدال في اإلنفاق فوائد كثيرة لصفرد والمجتمع " أذكر  3س 
 .الحفاظ عصى المال مل اإلهدار في غير فائدة  -  : 3جـ  

 المساهمة في رفع دلل األسرة -

 اد البصد المساهمة في تنمية إقتي -

 الفوز بمحبة ّللا تعالى التي يحرم ّللا منها كل مل أسرف في إنفاق مالل . -
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 { احملافظة على البيئة   درس :    }
 

 : خط إذا كانت العبارة خطأ ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔: ضع عالمة ) ولالسؤال األ
 
 .  واإلنتفاع بمكوناتهامية بالبيئة ودع  لصمحافظة عصيها عني  الشريعة اإلسال(   ✔)     -3
 .  وإستنزاف مكوناتهاأمر اإلسالم بحماية البيئة وعدم العبث بها أو تدميرها (   ✔)     -9
 .   نهر جارعصى المسصم اال يسرف في الماء ولو كال عصى (   ✔)     -0
 .  جار وفي الطرق عل قضاء الحاجا  تحث األش النبي  نهى(   ✔)     -4
 
 

 أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة من عندك : :  لثاني السؤال ا
 
 .    والماء والهواء البيئة هي اإلطار الذي يعيش فيل اإلنسال والذي يحتوي عصى التربة -3

 .     ونباتا  وحيوال البيئة نعمة مل ّللا تعالى أنعم بها عصى عباد  لصق مكوناتها مل ميا  -9
 

 :وضح ماتدل عليه اآليات القرآنية التالية :  ثالثالسؤال ال
  
ا  قال تعالى "  – 3 ا َيَبْبَنا اْلَماء َيبه ا   *ُثمَّ َشَقْقَنا اأْلَْرَض َشقها   *أَنَّ    " ؟َوَزْيُتونا  َوَنْلال   *َوِعَنبا  َوَقْضبا   *َفأَنَبْتَنا فِيَها َحبه
  . ونباتاتها تتحدث اآليا  عل الماء واألرض  -3
 
َوَتْحِملُ أَْثَقالَُكْم إَِلى  *َولَُكْم فِيَها َجَمالٌ ِحيَل ُتِريُحوَل َوِحيَل َتْسَرُحولَ  *َواألَْنَعاَم َلَصَقَها لَُكْم فِيَها ِدْفٌء َوَمَنافُِع َوِمْنَها َتأُْكصُولَ قال تعالى "  – 9

   " ؟نفُِس َبصَد  لَّْم َتُكوُنوْا َبالِِغيِل إاِلَّ بِِشقِّ األَ 
  .  الحيوانا  ومنافعها لإلنسالتتحدث اآليا  عل  -9
 
ا  َوَتْسَتْلِرُجوْا ِمْنُل ِحْصَية  َتْصَبُسوَنَها َوَترَ قال تعالى "  – 0 َر اْلَبْحَر لَِتأُْكصُوْا ِمْنُل لَْحما  َطِريه ْضصِِل و اْلُفْصَك َمَواِلَر فِيِل َولَِتْبَتُغوْا ِمل فَ َوُهَو الَِّذي َسلَّ

   " ؟َولََعصَُّكْم َتْشُكُروَل  
  .  البحر واإلنتفاع بثرواتل تتحدث اآليا  عل  -0
 
َل اْلُمْحسِ قال تعالى "  – 4 ِ َقِريٌب مِّ    " ؟نِيَل َوالَ ُتْفِسُدوْا فِي األَْرِض َبْعَد إِْيالَِحَها َواْدُعو ُ َلْوفا  َوَطَمعا  إِلَّ َرْحَمَ  ّللاه
  ا  عل النهي عل إفساد الموارد البيئية األساسية    .تتحدث اآلي -4
 
   " ؟وُكصُوْا َواْشَرُبوْا َوالَ ُتْسِرفُوْا  قال تعالى "  – 5
  تتحدث اآليا  عل األمر باإلعتدال وعدم اإلسراف    . -5
 

 :: أجب عن األسئلة التالية رابعالسؤال ال
 

   عرف البيئة   ؟ :  3س 
  ي يعيش فيل اإلنسال والذي يحتوي عصى التربة والماء والهواء وما يحتويها مل مكونا  جمادية وكائنا  حية  .: هي اإلطار الذ 3جـ 
 

   أذكر ثالث مل تعصيما  اإلسالم لحماية البيئة  ؟:  9س 
  النهي عل إفساد الموارد البيئية األساسية   . -:   9جـ 

 في إستلدامها .األمر باإلعتدال وعدم اإلسراف  -
 النهي عل إلقاء القاذورا  والملصفا  في األماكل والمرافق العامة  -

 
   : أذكر ثالث مل منافع األنعام لإلنسال   ؟ 0س 
 االستفادة مل اوبارها وجصودها ........   -حمل األثقال    -جمال لنظر اإلنسال        -الركوب        -األكل             -:   0جـ 
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