
 

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                                                       

 

 
 

                                                     1027         /1028   
 الثاني   الفصل الدراسي                                         

 الوحدة الرابعة                                                        
                                                        أخالق إسالمية 

                                                     
 ( أسئلة وأجوبة)                                                        

 
 

 إعداد :                                                   
 علي بن حممد احلسان

 
 للتواصل :

 
99493923 

Ali 47536@moe.om 
 

 
 
 
 

 وقـل رب زدني علما 

 

 الصف الثامن
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 { " 76-36" األحزابدرس :  سورة   }
 

اَعِة قُللْ ِِنَّ  قال تعالى  اُس َعِن السَّ لَُن َقِ ي لا }} َيْسأَلَُك النَّ َُ لاَعَة َت َملا ُيلَّللْاِ يَك لََعللَّ السَّ ََ  ِ لا ِعنلَّللَا  َّ ََ ُم ْْ َُلْ  36َملا ِع عََعلَّللاَّ لَ ََ لارِِ يَن  ََ َ لََعلَن اْل { ِِنَّ  َّ
ََّل َنِصي ا }36َسِعي ا } ََ لِّيا   ََ ا عََ َّللاا  َّلَّ َيِجَّللُاََن  ََ َُْ  رِي النَّ 36{ َخالَّللِِايَن رِي ُجَُه َُ َ  ُتَقَُّْب  َْ ُسلَََّل}{ َي ْعَنلا ال َّ َْ عَ ََ  َ ْعَنلا  َّ َْ { 33اِ  َيقَُلُلََن َيلا لَْيَتَنلا عَ

َنا السَّ ِيََل} َ َ اءَنا َرأََضَُّْ َُ ََ ْعَنا َساَّللَاَتَنا  َْ ا عَ َنا ِِنَّ َقالَُا َ  َّ ََ ِيل ا }36ََ َُْ  لَْعنلا   اْلَعلْن ََ اِب  َِ لْ  ِضلْعَيْيِن ِملَن اْلَعل َِ َنا آتِ يَن آَمُنلَا ََّل { َيلا عَيُّ 36{ َ  َّ ِِ لا الَّل ََ
ِجيَا } ََ  ِ اَن ِعنَّللَا  َّ ََ ََ ا َقالَُا  ُ ِممَّ عَهُ  َّ ا ُمََسى َرَ  َّ َْ َِ يَن آ ِِ الَّ ََ ََُُنَا  َّل  َسلَّللِايَّللاا }36َت َْ قَُلُلَا َقل ََ  َ قُلَا  َّ يَن آَمُنَا اتَّ ِِ ا الَّ ََ لْ  67{ َيا عَيُّ َُ ْْ لَ { ُيْصلِْ

 َُ َيْغيِْ  لَ ََ   ْ َُ زا  َعِظيما }عَْعَمالَ َْ َ ُسَلَُه َرَقَّللْا َراَز َر ََ  َ ْع  َّ ِْ َمن ُي ََ   ْ َُ ُنََ  ُِ اْلِجَ لاِل َرلأََ ْيَن عَن 67ْ   ََ اْْلَْ ِو  ََ اِو  ََ لَما ا َعَ ْضَنا اْْلََماَنلَة َعَْلى السَّ { ِِنَّ
لاَن َظَُْملا  جَ  ََ لُه  لا اْإِنَسلاُن ِِنَّ ََ َحَمَْ ََ ا  ََ عَْشَيْقَن ِمْن ََ ا  ََ َن ْْ ُ 67َُلََّل }َيْحِم َيُتلََب  َّ ََ اِو  ََ اْلُمْشلِ  ََ يَن  َِ اْلُمْشلِ  ََ اْلُمَنارَِقلاِو  ََ ُ اْلُمَنلارِقِيَن  َب  َّ ِب { لُِيَعل

ِحيما } ُ َغيَُ ا   َّ اَن  َّ ََ ََ اْلُمْؤِمَناِو  ََ  {66َعَْى اْلُمْؤِمنِيَن 
 

 لعمود الثاني :صل خبط بني الكلمة يف العمود األول ومعناها يف ا:  ولالسؤال األ
 

 معناها الَْمة
ِجيَا    صَ ا  عَ صَّللاقا   ََ
 ِا جاه ََانة َسَّللِايَّللاا  
 خين من الخيانة ريَا اْْلََماَنةَ 

ا ََ عَْشَيْقَن ِمْن  التَاليف من عَام  َنَاه ََ
 

 : بارة خطأخط إذا كانت الع ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔: ضع عالمة ) ثانيالسؤال ال
 
 (66). من عمَ  الغيب َّليعْمَا َِّل   س حانه َتعالى  الساعة(   ✔)     -7
 (63) . ثقيل  خييفاْلمانة التي حمَْا اإنسان شأنَا عظي  َحمَْا (   ✘)     -7
 (63.)  الَّللانيا َاآلخ ةهي الس يل لْيَز ري  ( ْاعة   تعالى َْاعة ن يه محمَّللا    ✔)    -6
 
 

 اآليات القرآنية التالية  : عن ماذا تتحدث :  لثالث ل االسؤا
 
ِ {} قال تعالى  :  7س  ا ِعنَّللَا  َّ ََ ُْْم َما ِع اَعِة قُلْ ِِنَّ اُس َعِن السَّ  َيْسأَلَُك النَّ
 عن َقو قيا  الساعة. تتحَّللاث عن سؤال المش َين الن ي : 7جـ  
 
َُ ْ } قال تعالى  :  7س  ُجَُه َُ َ  ُتَقَُّْب  َْ ُسَََّل  َي ْعَنا ال َّ َْ عَ ََ  َ ْعَنا  َّ َْ اِ  َيقَُلََُن َيا لَْيَتَنا عَ  { رِي النَّ
 تتحَّللاث عن احَال المش َين َعِا َ  يَ  القيامة .: 7جـ  
 
ا ُمََسى} قال تعالى  :  6س  َْ َِ يَن آ ِِ الَّ ََ ََُُنَا  يَن آَمُنَا ََّل َت ِِ ا الَّ ََ  { َيا عَيُّ
 َما رعل قَ  مَسى  مَسى عْيه السَل  . . ى المؤمنين من ِيِاء الن ي يحِ    ت ا ك َتعال: 6جـ 
 

 :: أجب عن األسئلة التالية رابعالسؤال ال
 
   ؟   صف  إختصا  حال الَار ين يَ  القيامة :  7س 
 عنَ  مْ ََّللاَن م عَّللاَن من  حمة   تعالى *   -7جـ :  

 ِا َا يتقْ َن َه  ريَا خالَّللاَن ععَّللا   تعالى لَ  نا  جَن  ري ع*             
 َا   َ سَله ري الَّللانيا .يعحين ي َن تعاسة حالَ  يتحس َن َينَّللامَن ْلنَ  ل  يْ*             
 * يْقَن  الَلئمة عْى من َان س  ا  ري غَايتَ  َِضَللَ  عن الص اْ المستقي  .            

 
   ى عْيه السَل     ؟: ماهي اإتَاماو التي َجََا قَ  مَسى لمَس 7س  
 عن ري جسَّللاه م و -6عنه قتل عخاه ها َن                      -7اتَمَه  السح               -7 :  7جـ 
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 { "  حديث" حسن اخللقدرس :    } 
 
 

  "  ِتق   حيثما َنو َعت ع السيئة الحسنة تمحَا َخالق الناس  خْق حسن " له  قال   عن الن ي  ع ي ِ  عن 
 : خط إذا كانت العبارة خطأ ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔: ضع عالمة ) ولالسؤال األ

 
 (66). مانَى   عنه َ سَله   َِجتناب التقَى ِلتزا  عَام    تعالى َعَام   سَله (   ✔)     -7

 (66)   َّللاينَ النظ  عن  عْى المسْ  عن يعامل الناس معامْة حسنه  غو(   ✔)     -7

 (66.)التَ ة لحين يجَّللا الي صة المناس ة . يسا عيؤجل عْى المسْ  ِِا عخْأ عَ ِ تَب محضَ  (    ✘)    -6

 
 أكمل مايلي بكلمات مناسبة من عندك : :  ثانيالسؤال ال

 (66)الناس َمع  اإنسان ري تعامْه مع   تعالى سَْكَتظَ  آثا ها عْى  القْبالتقَى تن ع من  -7

 ( 66)  . الخْأ يشي  الحَّللايث الش يف ِلى عن المسْ  مع و لَْقَع ري -7
 (66) حين يتعامل مع غي ه . عرعالهعْى المسْ  عن يصَّللاق ري عقَاله َ -6

 
 : : أجب عن األسئلة التالية ثالثالسؤال ال

 
  المسْ   التحْي  صياو ثَلث ماهي ؟  ري الحَّللايث السا ق يأم  ال سَل  : 7س 
 .تقَى   عز َجل  -7: 7جـ  

 .الحسنة تمحَ الحسنة  -7         
 .حسن معامْة الناس  -6         

 
   ؟ " َل ِ ن آَّللا  خْاء َخي  الخْائين التَا َن "  ماِا تيَ  من حَّللايث  سَل    :  7س 
 (66لي عْيه اإس اع ِلى التَ ة ِلى   تعالى .)عي عن َل مسْ  مع و لَْقَع ري الخْأ عَ ِ تَاب شيء من المحظَ او َ التا: 7جـ  

          
   " َخالق الناس  خْق حسن "   ؟  ين َّللاَّللة قَله  :  6س 
 رَْمة الناس ري الحَّللايث عي عْى المسْ  عن يعامل الناس معامْة حسنة  غو النظ  عن جنسَ  عَ لَنَ  عَ لغتَ  عَ َّللاينَ  : 6جـ  

 . َْمة عامة          
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 { مثار التقوى  درس :    }

 

 أكمل مايلي بكلمات مناسبة من عندك : :  ولالسؤال األ

 ري اآلخ ة . السعاَّللاةري الَّللانيا َ الخي  عنَّللاما يأم    تعالى ع اَّللاه  شيء رإنما يأم ه   ما يحقق لَ  -7
 .  هسيئاتالمتقي َيمحَ ِنَب من ثما  التقَى يَ  القيامة ِن   تعالى يغي   -7
 

  : : أجب عن األسئلة التالية ثانيالسؤال ال
 
 عم    تعالى المؤمنين  التقَى ؟    لماِا : 7س 
 ْلن التقَى س ب لَل خي  ََقاية من َل ش  .: 7جـ  

  
ُ  ّ ُ : َيف تََن التقَى س  ا  من عس اب الحصَل عْى المع رة ري قَله تعالى  7س  َُ ُيَعْبُم ََ قَُْا ّ َ  اتَّ ََ  ؟     {} 
  عي من يتقي   س حانه َتعالى رإنه يَرقه ري تحصيل العْ  َييس  له ْ ق العْ  َيعينه عْى اليَ  َيَرقه ري تَظيف عْمه: 7جـ  

  ما يحقق له الخي  .          

 
 : " عخ     تعالى  أنه ي زق المتقي من حيث َّليحتسب " َيف يََن ِلك  ؟   6س 
 ي   تعالى َيت ع ْ ق الحَلل ري َسب  زقه رإن   تعالى ييس  له عم ه َي ا ك له ريما ععْاه َييتْ له ع َاب ال زقالِي يتق: 6جـ  

 من حيث َّليَّللا ي  .         

 
 : " لْتقَى رَائَّللا عظيمة تعََّللا عْى المجتمع " عَِ  هِه اليَائَّللا   ؟   6س 
 ينتش  ريه العْ  َيع  ريه الخي  َال خاء .يصي  المجتمع مجتمع راضل تسََّللاه الْمأنينة َ: 6جـ  

 
ُيْعِظْ  لَُه عَْج ا  > : ماِا تَّللال عْيه اآلية الَ يمة التالية  6س   ََ َئاتِِه  يبْ  َعْنُه َسيب ََ َ ُي َمن َيتَِّق  َّ ََ   ْ َُ ِ عَنَزلَُه ِِلَْي لَِك عَْمُ   َّ  ؟    < َِ
 سيئاته َيجزل له الثَاب عْى عمْه َتقَاه َيَّللاخْه الجنة .  عن   تعالى يغي  ِنَب المتقي َيمحَ: 6جـ  
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 { الصــدق  درس :    } 
 

 السلوك غري احلسن  :( أمام   ✘) أمام السلوك احلسن و( ✔: ضع عالمة ) ولالسؤال األ
 
 ْالب ععتمَّللا عْى نيسه ري حل الَاجب المَّللا سي .(   ✔)   -7

 صَلحية ال ضاعة تاج  ي َّللال تا يخ (   ✘)   -7

 ينش  اْلخ ا   ين عصحا ه َّللاَن تث و(   ✘)   -6

  ْالب عخ   عهْه  نتيجة تخالف النتيجة التي حصل عْيَا ري اإخت ا (   ✘)   -6
 

  : : أجب عن األسئلة التالية ثانيالسؤال ال
 
يَن آَمُنَاْ : ِِا ماِا تَّللاعَا اآلية التالية قال تعالى  7س  ِِ ا الَّ ََ اَّللِاقِيَن { }َيا عَيُّ ََُُنَْا َمَع الصَّ ََ قَُْا ّ َ     اتَّ
 ِلى تح ي الصَّللاق ري َل شؤَن الحياة . الَ يمة َّللاعَ اآلية ت: 7جـ  

 
َّل  َسَّللِايَّللاا { }ماِا تَّللاعَا اآلية التالية قال تعالى  لى: ِ 7س  َْ قَُلَُا َق ََ  َ قَُا  َّ يَن آَمُنَا اتَّ ِِ ا الَّ ََ  ؟  َيا عَيُّ
 ِلى الصَّللاق ري القَل .  الَ يمة يةَّللاعَ اآلت: 7جـ  
 
 : عَِ   عو مظاه  الصَّللاق ري القَل ؟   6س 
 نقل اْلخ ا  َما هي من غي  تزييف .  -7: 6جـ  

 الصَّللاق ري النصيحة  -7         
 
 : عَِ   عو مظاه  الصَّللاق ري العمل ؟  ؟   6س 
 حين يَارق قَل المؤمن سََْه َنيته .  -7: 6جـ  

 ََن الْالب صاَّللاقا  مع معْمة .حين ي -7         
 حين يجتََّللا العامل ري عمْه . -6         

 
 ؟    عَِ  ع  عة من رَائَّللا الصَّللاق :  6س  
 .   احة لْضمي   -7: 6جـ  

 ْمأنينة لْنيس    -7         
 الشعَ   الثقة  -6         
 نجاة من المَالك -6         

 
 ا الصاَّللاق ري الَّللاا  اآلخ ة    ؟  : ماهي الجائزة العظيمة التي ينالَ 3س 
 ِن   تعالى يَّللاخل الصاَّللاقَن الجنة   .  -7: 3جـ  
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 { اإلخالص   درس :    }
 

 ة خطأ :خط إذا كانت العبار ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔: ضع عالمة ) ولالسؤال األ
 
 . المجتمعلنارع لْي َّللا َيجَّللا َيجتََّللا الي َّللا ري ْْب العْ  ا(   ✔)     -7

 . من   تعالى  المَّللاي  ( يحارظ الْالب عْى ممتَْاو المَّللا سة خَرا  من   ✘)    -7

 ري ع تَاب ِلك الظْ  .  منعه   مساعَّللاته( نص ة الصَّللايق لصَّللايقه حين ي يَّللا الظْ  يََن    ✘)    -6

 اء .مجاَّلو الحياة َّللاَن ِستثن جميعاإخَلص يجب عن يََن ري (   ✔)     -6

 .   اإخَلصَل عمل يقَ   ه المسْ  ري هِه الحياه َّل َّللا عن يََن م ت ْا  (   ✔)     -6

 . عْى المصْحة الشخصية  مصْحة الَْناإخَلص لَْْن يََن  تقَّللاي  (   ✔)     -3

 
 السؤال الثاني : أذكر ثاللة أمثلة تدل على اإلخالص يف اجملاالت التالية :

 
 
 ....: اإخَلص لألس ة .. 7
 

 السعي ري ِ ضاء الَالَّللاين  –                        ْاعة الَالَّللاين –                       ِحت ا  الَالَّللاين  -      
 َقيمَا الن يْة  اإلتزا   م اَّللايء اْلس ة –        اإحسان لَْالَّللاين عنَّللا الَ    –           اإعت اف  يضل الَالَّللاين  –     
 .......السعاَّللاة َاْللية َالمح ة  ينَ   ما يحقق  هاعر اَّللا التعاَن مع –     
 
 : اإخَلص لألصَّللاقاء ...... 7
 
                                                   تقَّللاي  النصْ اليَ   –                    مشا َتَ  ري اْلر اح  –                الشَّللاايَّللا يمساعَّللاتَ  ر -     
 ......اإخَلص له ري العمل   –                        لَ   حب الخي  -     
 
 : اإخَلص ْلر اَّللا العمل  ...... 6
 
 العمل ري ِصَلح ِاو ال ين  –                  مشا َتَ  ري ععمال ال    –              التعاَن معَ  عْى الخي     
 ...........الَقَف معَ  ري المس او َاْلزماو  –
 
 اإخَلص ري العمل  ......:  6
 
 ......ال عَّللا عن الغش َالخَّللااع  –       الح ص عْى عَّللااء العمل  إخَلص  –         الجَّللا َاإجتَاَّللا  –         ِل الجََّللا   -
 
 : اإخَلص لَْْن  ...... 6
 
                                     ه َقَانينه تنظمعِت اع  –                    المحارظة عْى ممتَْاو الَْن  –                    ح ه َالحنين ِليه   -
ال عَّللا عن َل مايثي  اليتن   -                  ِل النيس َالمال من عجل تحقيق مصالحه  –               ري حالة الح ب  الَّللاراع عنه –

 .......َيس ب اإضْ ا او َالمشََلو 
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