
 

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                                                       

 
 

 
                                                     1028         /1029   

 الثاني   الفصل الدراسي                                         
 الوحدة السادسة                                                        

                                    مواقف من حياة الصحابة رضوان اهلل عليهم 
                                                     

 ( أسئلة وأجوبة)                                                        
 
 

 إعداد :                                                               

 علي بن حممد احلسان
 

 للتواصل :
 

99493923 
Ali 47536@moe.om 

 
 

 
 
 
 

 وقـل رب زدني علما 

 

 الصف الثامن
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 { " 19-71" لفتحادرس :  سورة   }
 

ُ َرُسولَ  }قال تعالى  ِريلََقْد َصَدَق َّللاه ُ آِمنِيَن ُمَحلِّقِيَن ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِّ ْؤَيا بِاْلَحقِّ لََتْدُخلُنه اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم إِن َشاء َّللاه َن ََل َتَخافُوَن َفَعلَِم َماا لَاْم ُه الرُّ
ِ َشاِهيداً}{ ُهاَو الهاِذأ رَْرَسالَ َرُساولَُه بِالْ 72َتْعلَُموا َفَجَعلَ ِمن ُدوِن َذلَِك َفْتحاً َقِريباً} يِن ُكلِّاِه َوَكَّلَلاى بِااده ِهاَرَُ َىلَاى الادِّ ِْ { 72ُهاَد  َوِدياِن اْلَحاقِّ لُِي

داً يَ  عاً ُساجه اء َىلَى اْلُكَّللهاِر ُرَحَماء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُركه ِ َوالهِذيَن َمَعُه رَِشده ُسولُ َّللاه ٌد ره َحمه اَوامُّ ْْ ِ َوِر اَن َّللاه ا ً مِّ ْْ اْن ْبَتُغاوَن َف ناً ِسايَماُهْم فِاو ُوُجاوِهِهم مِّ
َرَُ َفاْساتَ  َْ فََُ َفاُ ُْ ََ َشا ْرَأ رَْخاَر َْ ْوَراِة َوَمَثلُُهْم فِاو اْإِنِجياِل َكا ُجوِد َذلَِك َمَثلُُهْم فِو الته َِ بِِهاُم رََثِر السُّ اَأ لَِيِغاي ره ُّْ َِ َفاْساَتَو  َىلَاى ُساوقِِه ُيْعِجاُز الا ْغلَ

 ُ يماً اْلُكَّللهاَر َوَىَد َّللاه ِِ ْغَّللَِرًة َورَْجراً َى الَِحاِ  ِمْنُهم مه  { الهِذيَن آَمُنوا َوَىِملُوا الصه
 

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

 معناها الكلمة
 ى متهم فْ ً 
 سعًة فو الرْق سيماهم
 رصوله وقْبانه استو 
 د واستقامقوأ ورشت سوقه

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

 
  . حين يتعرْون ألذ  من غيرهم سواء ركان فو دينهم رم فو رنَّللسهم رشداءالمؤمنون (   ✔)     -1
 .  واإنجيل  وراةورصحابه فو الت ورد وصف رسول َّللا (   ✔)     -7
 معتمرين  .حاجين ورصحابة مكة المكرمة  دخل رسول َّللا (   ✘)     -3
 

 أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة من عندك : :  لثالث السؤال ا
 

  .  حقالدين اإس مو دين هداية ودين  -1
 .  الحجةِهار الدين اإس مو ىلى سائر األديان بقوة إبشر َّللا تعالى ب -7

 بالنهار . فرسانبالليل  رهباننون يكثرون من رىمال الخير فهم المؤم -3
 
  : : أجب عن األسئلة التالية رابعالسؤال ال 
 

   ولصحابته " رذكر هذَ الوىود من خ ل اآليا  السابقة   ؟ " صدق َّللا تعالى وىدَ لرسوله  :  1س 
 آمنين . مكة المكرمةدخولهم  -1  :1جـ  

  محلقين رو مقصرين  . مكة المكرمة يدخلون  -7          
 َليخافون إَل َّللا تعالى . مكة المكرمة وهم يدخلون  - 3          
 

   ؟  رذكر صَّللا  الصحابة كما ذكر  فو اآليا  السابقة  :  7س 
  . القوة فو الدين  -1   :7 جـ  

   . الرحمة ألهل اإيمان -7            
 لىُاىة َّللا تعا -3            

 
   ؟  ماهما "  بشر َّللا تعالى بإِهار الدين اإس مو ىلى سائر األديان بصَّللتين رساسيتن"  :  3س 
  . كمال التعاليم  -قوة الحجة            -1       :3جـ  
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 { "  حديث"  فضل صحابة رسول اهلل درس :    }
 

 " ىيش إَل ىيش اآلخرة فاغَّللر لألنصار والمهاجرة اللهم َل"  قال رسول َّللا قال :  ىن سهل بن سعد الساىدأ 
 

 : خط إذا كانت العبارة خطأ ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔: ضع عالمة ) ولالسؤال األ
 
 . المهاجرين  .ذين خرجوا من مكة إلى المدينة هم األشخاص ال ألنصارا(   ✘)     -1

 . آخرتهم هاجرين واألنصار بالمغَّللرة فو دنياهم وللم دىا النبو  (  ✔)     -7

 .   رحدوتتلقى ىنه النبال فو غْوة  كان  رم ىمارة تقاتل ىن النبو (   ✔)     -3

 
 ف على راوي احلديث من خالل تكملة الفقرة التالية مبا يناسبها من كلمات بني القوسني :رتع:  ثانيالسؤال ال

  
 هـ    ( 22  -حْنا         -المالك         -سنه      11    -العباس           -سه          -ه     سن 69)                      

 
، كان ىمرَ ىندما سه   فسماَ الرسول  حْناكان إسمه  العباسهو الصحابو سهل بن سعد بن مالك األنصارأ الساىدأ يكنى ربا 

 . سنة 69وكان ىمرَ  هـ 22 ، توفى الصحابو سهل سنة سنه  11توفو الرسول 

 
 

 : : : أجب عن األسئلة التالية ثالثالسؤال ال
 

  " الدنيا مْرىة اآلخرة " " وْح ذلك     ؟ :  1س 
 رأ ىلى المسلم رن يعمل العمل الصالح فو الدنيا لينال النعيم فو اآلخرة . -: 1جـ  

 
 

   ؟    ثة من هذَ الَّللْائل " وْح الحديث الشريف ىدة فْائل للمهاجرين " رذكر ث :  7س 
 روفياء لدينهم  -                           رنهم كانوا سباقين لإلس م -: 7جـ  

 قابلوا المحن والشدائد بصبر وثبا     -                                       مخلصين لربهم -         
               تحملوا اذ  المشركين فو مكة . -        

 
   " رذكر ث ثة من هذَ الَّللْائل    ؟ لألنصار" وْح الحديث الشريف ىدة فْائل  :  3س 
   رنهم آووا المهاجرين فو بيوتهم -: 3جـ  

 ونصروا وآثروا المهاجرين ىلى انَّللسهم اواسو -

 وساندوَ فو نشر اإس م  نصروا الرسول  -

 
   ؟ ىمارة تدل ىلى حبهم لرسول َّللا  رذكر موقف واحد لكل من سيدنا ابوبكر الصديق وام:  4س 
 ر قبل رسول َّللا ليتَّللقد الغار اما وصلوا الغار لي ً دخل الغدرثناء هجرته مع الرسول ىن:  ابوبكر الصديقموقف  -1: 4جـ 

 .  حتى َليكون به شو قد يؤذأ رسول َّللا            
    .وتتلقى ىنه النبال فو غْوة رحد  فقد كان  تقاتل ىن النبو  :  ام ىمارةرما   -7        
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 {   أول سفراء اإلسالم درس :    }  

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

 
 إس م .سبز فو إى ن كثير من رشراف األوس والخْرَ اد بن خْير كان إس م رسي(   ✔)     -1

  . )رسلم ( الدخول فو اإس م رفضن ولكنه آىندما رتى رسيد بن خْير سيد بن األشهل غاْباً إستمع لبعض القر(   ✘)     -7

 .  ركمل وجهرستُاأ مصعز بن ىمير بتوفيق َّللا تعالى ىلى إنجاْ مهمته فو المدينة ىلى (   ✔)     -3

 
 لصحيحة من بني البدائل املعطاه  :دائرة حول اإلجابة ا: ضع  الثانيالسؤال 

 
 (61.)    .....نْل مصعز بن ىمير فو المدينة فو ْيافة  -1

 رمجد بن ْرارة (   -               رسعد بن ْرارة      -)   رحمد بن ْرارة               

 
 ... سيد بنو ىبداألشهل الذأ رتى شاهراً حربته ىلى مصعز بن ىمير ورسعد بن ْرارة هو -7

 اسيد بن متعز      (     -خْير بن رسيد           -              رسيد بن خْير)      

 
 ... وفد من يثرز مع مصعز بن ىمير مكوناً من بعد بيعة العقبة الثانية قدم ىلى النبو  -3

 وإمررتان   (رج ً  26    -          رج ً ورمررتان 26   -رج ُ وإمررتان                 96)     
 

 أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة من عندك : : لثالث السؤال ا
 
 . نعيمكان مصعز بن ىمير قبل إس مة يعيش فو مكة حياة رغد و -1

 .     وسعد بن ىبادةمن الذين رسلموا ىلى يد مصعز بن ىمير فو المدينة سعد بن معاذ  -7
 

  :: لية: أجب عن األسئلة التا رابعالسؤال ال
 

 ىلى المدينة ؟  ماهو األىمال التو كان يقوم بها مصعز بن ىمير ىندما رختارَ الرسول :   1س 
 .  كان يعلم رهلها اإس م  -: 1جـ  

 يقرئهم القرآن  -

 يؤمهم فو الص ة  -

 يعد المدينة ليوم الهجرة العِيم  -
 

 ؟ " رذكر هذَ الصَّللا  ىلى المدينة  رسول لل ليكون سَّلليراً  بعدة صَّللا  رهلته مصعز بن ىمير  " اتصف:   7س 
 كان صاحز ىقل راجح. -: 7جـ  

 كان ذو خلق ىِيم -

 كان ْاهداً مخلصاً فو دىوته    -
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 {   ثبات الصديق درس :    }
 

 : خط إذا كانت العبارة خطأ ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔: ضع عالمة ) ولالسؤال األ
 
 .( ) ىمر  . ربوبكر توفى " هو  ( الصحابو الذأ قال " إن رجاَلً من المنافقين يْىمون رن رسول َّللا   ✘)     -1

 . ) )ابوبكر .  هو ىمر يعبد محمداً فإن محمد قد ما  "  نَّللا فإن َّللا حو َليمو  ومن كا الصحابو الذأ قال " من كان يعبد(   ✘)     -7

 
  ارات التالية بكلمات مناسبة من عندك :أكمل العب : لثاني السؤال ا

 
 .     ربوبكر الصديقكان  رول من رسلم من الرجال بدىوة الرسول  -1

 .      ربوبكر الصديقالصحابو الذأ دخل ىلى رسول َّللا ىند وفاته فكشف ىن وجهه وقبله هو  -7

 
  : : : أجب عن األسئلة التالية ثالثالسؤال ال

 
 ؟" أذكر مواقف بعض الصحابة من هذا الموقف   بوفاة الرسول  " فجع المسلمون  1س 

 .   بعْهم رقعد فلم يُق القيام -  : 1جـ  
 بعْهم من رىقل لسانه فلم يُق الك م  -

 منهم من لم يصدق خبر وفاته   -
 

 ؟ ماذا كان موقف ابوبكر الصديق عند سماعه بوفاة رسول هللا   2س 

وىيناَ تهم ن وْفراته تتردد فو صدرَ فكشف ىن وجهه وقبله وقال بفبو  ة حيث دخل ىلى رسول َّللا كان جلد العقل والمقال  : 7جـ  
من كان من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد ما  و" رن  ورمو يانبو َّللا ُب  حياً وميتاً ثم خرَ إلى الناس فحمد َّللا ورثنى ىليه وقال  

   " يعبد َّللا فإن َّللا حو َليمو  
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 {    خطيبة النساءدرس :    }
 

 : خط إذا كانت العبارة خطأ ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔: ضع عالمة ) ولالسؤال األ
 
 .    فو ذلكوَليتحرجن فو رمور دينهن  كان  نساء الصحابة يسفلن رسول َّللا (   ✔)     -1

 .كل مايقوم به الرجل من رىمال يعادل رة لربها وقيامها بحقوق ْوجها ورداء دورها فو بيتها ىبادة المر(   ✔)     -7

 
 السؤال الثاني : تعرف على الصحابية أمساء األنصارية من خالل تكملة الفقرة التالية مبا يناسبها من كلمات بني القوسني 

  
 (     خُيبة   -  الدين    -    21   -     األولى    -    الكلم    -     يْيد     -الب غة      -   رول      -     الثانية)                      

 
مان باايع مان  رولللهجارة فكانا   األولاىفاو السانة  بن السكن األوسية األنصارية وفد  ىلى رساول َّللا  يْيد هو الصحابية رسماء بن 

 . حدي  21النساء وقد رو  مايقارز من  خُيبةحيث ىرفة ب الب غةوسحر  الكلماحة فقد اوتي  فص الدينالنساء وتعد من ذوا  العقل و
 

 دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه  :: ضع  الثالثالسؤال 
 
 . روة الصحابية رسماء بن  يْيد األنصارية مايقارز من  -1

 ( حديثاً      61   -               21           -               21        )    

 
 . من رهلكان  الصحابية رسماء بن  يْيد األنصارية  -7

 (       الُائف     -            مكة            -              المدينة    )     
 

  السؤال التايل : : أجب عن  رابعالسؤال ال
  
   ؟  يْيد األنصارية  ماهو الصَّللا  التو كان  تتصف بها الصحابية رسماء بن  – 1
  .   روتي  فصاحة الكلم  -     -1

 روتي  حسن البيان -

 روتي  سحر الب غة  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


