
 

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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 مذكرة إثرائية ملادة                                           
 الرتبية اإلسالمية                                                      

 
 

 
                                                    

                                                      8102         /8102   
 الفصل الدراسي األول                                           

 الوحدة الرابعة                                                         
                                                     
 ( أسئلة وأجوبة)                                                         

 
 

 إعداد :

 علي بن حممد احلسان
 

 للتواصل :
 

99493923 
Ali 47536@moe.om 

 
 

 
 
 
 

 وقـل رب زدني علما 

 

 الصف الثامن
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  (  " 28-28"  املائدةسورة :   ) درس
 

َ  }قال تعالى   ُ لَُكْم َوالَ َتْعَتُدوْا إِنَّ ّللاه َباِت َما أََحلَّ ّللاه ُموْا َطيِّ َها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ ُتَحرِّ باً 78 الَ ُيِحلاُّ اْلُمْعَتِديَن}َيا أَيُّ ُ َحالاَلً َطيِّ ا َرَزَقُكُم ّللاه { َوُكلُوْا ِممَّ
َ الَِّذَي أَنُتم بِِه ُمْؤِمُنوَن} قُوْا ّللاه ُم األَْيَماَن َفكَ 77َواتَّ ُ بِاللَّْغِو فِي أَْيَمانُِكْم َولَـِكن ُيَؤاِخُذُكم بَِما َعقَّدتُّ فَّاَرُتُه إِْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن { الَ ُيَؤاِخُذُكُم ّللاه

امٍ  ََ أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهلِيُكْم أَْو ِكْسَوُتُهْم أَْو َتْحِريُر َرَقَبٍة َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثالََثِة أَيَّ وْا أَْيَماَنُكْم َكَذلِ ُُ ََ َكفَّاَرةُ أَْيَمانُِكْم إَِذا َحلَْفُتْم َواْحَف ُن   َذلِ ُيَبيِّ
ُ لَُكْم آَياتِِه لََعلَُّكْم َتْشُكُروَن} ْيَطانِ 78ّللاه ْن َعَمِل الشَّ َما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصالُا َواألَْزالَُم ِرْجٌس مِّ َها الَِّذيَن آَمُنوْا إِنَّ  َفاْجَتنُِبوُُ َلَعلَُّكْم { َيا أَيُّ

ْيطَ 89ُتْفلُِحوَن} َما ُيِريُد الشَّ ِ َوَعِن الصَّ { إِنَّ ُكْم َعن ِذْكِر ّللاه الَِة َفَهلْ أَنُتم اُن أَن ُيوقَِع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَّ
نَتُهوَن} ُسولَ َواْحَذُروْا َفإِن َتَولَّْيُتْم َفاْعلَُموْا أَنَّ 89مُّ َ َوأَِطيُعوْا الرَّ  {89َما َعلَى َرُسولَِنا اْلَبالَُغ اْلُمبِيُن}{ َوأَِطيُعوْا ّللاه

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

 (78) .التي أحلها لهم   الطيبات ( نهى ّللا تعالى المؤمنين أن يحرموا على أنفسهم     ✔)       -9
 (77). اليمين اللغو   اليمين المنعقدة( قول الرجل ال وّللا وبلى وّللا يعتبر من       ✘    )  -9
 

 : صل خبط بني الكلمة من العمود األول ومعناها يف العمود الثاني الثانيالسؤال 
 : 9ج 

 معناها الكلمة 
 القمار األَْيَمانَ 
  تعالى جمع يمين وهي الحلف باهلل اْلَمْيِسرُ 

 كل خبيث مستقذر األَنَصالاُ 
 حجارة حول الكعبة كان أهل الجاهلية يذبحون عندها تقربا إلى ّللا ِرْجسٌ 

 
 أكمل احلديث التايل بكلمات مناسبة من عندك : :  لثالسؤال الثا

 
 (78. )يسألون عن عبادته  عن الثالثة الرهط الذين جاءوا لبيوت أزواج النبي  عن أنس 

 . النساء وال أتزوج أبدا فأعتزلوال أفطر وقال آخر أما أنا  الدهرأبدا وقال آخر أنا أصوم  الليل: قال أحدهم أما أنا فإني أصلي جـ 
 

 :: أجب عن األسئلة التالية  رابعالسؤال ال
 

 ي اآليات  ؟  أذكر كفارة األيمان الكاذبة كما وردت بالترتيلا ف" سورة المائدة " : من خالل اآليات السابقة  9س
 إطعام عشرة مساكين   -: 9جـ  

 أو كسوتهم   -
 أو تحرير رقبة  -
 صيام ثالثة أيام   -

 
 (77)عددا من رذائل الجاهلية وإنحرافاتها التي تفسد العقل والمال والدين " أذكر هذُ الرذائل ؟" سورة المائدة " : " ذكرت اآليات 9س 
 األزالم -     نصالا  ألا  -الميسر       -  الخمر -: 9جـ 
 

 (77) : ما الفرق بين اليمين اللغو واليمين المنعقدة  ؟ مع ذكر مثال على كل نوع ؟3س 
 : هي الحلف باهلل تعالى دون قصد واليتعلق بها حكم وال يأثم الحالف على يمينه مثال قول الرجل ال وّللا ، بلى وّللا  اليمين اللغو -9: 3جـ 

وهي التي يقصدها الحالف ويصمم على تحقيقها في المستقبل فيحلف على فعل أمر أو تركه مثل قول الرجل  : اليمين المنعقدة -9      
 وّللا ألتصدقن غدا ثم اليفعل أو قوله وّللا لن أدخل دار جاري ثم يدخل .
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 (:  نعمة العقل " حديث شريف  "   ) درس
 

 لخلق والتتفكروا في الخالق " " تفكروا في ا قال :  قال رسول ّللا  عن إبن عباس 
 

 : اكمل مايلي :  األول السؤال 
 
 (09).  العقلأداة التفكير عند اإلنسان هي  – 9
 (09. )الشهادة التفكر في مخلوقات ّللا تعالى كالسماوات والنجوم واألشجار يسمى عالم  -9
 (09)  يستيقُ: رفع القلم عن ثالث : عن النائم حتى  قال رسول ّللا  -3

  يحلموعن الصبي حتى                                                    
 عقل وعن المعتوُ حتى ي                                                   

 
 

 :السؤال الثاني : أجب عن األسئلة التالية 
 

 (09)؟ الحديث الشريف " نعمة العقل " : " على ماذا يحثنا 9س 
 ث الحديث على التأمل والتفكر والبحث في أرجاء الكون بما فيه من مخلوقات كاألرض والجبال والسماء وغيرها.: يح9جـ 
 

 (09): عرف العقل في المدلول العام  ؟ 9س 
 : هو القدرة التي يستطيع بها اإلنسان أن يكتسلا العلوم ويميز فيما بينها  .9جـ 
 

 (09)يتفكر فيه   ؟  : في أي شيء  يجلا على اإلنسان أن3س 
 : يكون التفكر في مخلوقات ّللا تعالى كالسموات والنجوم واألرض والجبال والبحار واألشجار والحيوانات....3جـ 
 

 (09): " للعقل فوائد كثيرة " أذكر أهم فوائد العقل   ؟ 4س 
 لشريعة والطبيعة والطلا والهندس....إستيعالا المعارف والمعلومات التي ينتفع بها الفرد في حياته من علوم ا -: 4جـ 

 يعرف اإلنسان الخير والشر -

 يوصل اإلنسان إلى معرفة ّللا تعالى وقدرته عن طريق التفكير -
 

 (09)أذكرها    ؟ في آيات القرآن الكريم " : " وردت مرادفات للعقل 7س 
َماَواِت َواألَرْ  األلبالا : قال تعالى  } -   : 7جـ  ُْولِي األْلَبالِا {إِنَّ فِي َخْلِق السَّ َهاِر آلَياٍت ألِّ  ِض َواْختاِلَِف اللَّْيِل َوالنَّ

ُْولِي النَُّهى { النهى : قال تعالى  } - ََ آَلَياٍت ألِّ  ُكلُوا َواْرَعْوا أَْنَعاَمُكْم إِنَّ فِي َذلِ
ْمَع َوالْ  الفؤاد : قال تعالى } - ََ بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ ََ َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً {َوالَ َتْقُف َما لَْيَس لَ  َبَصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولـئِ
ََ { القللا : قال تعالى } - وْا ِمْن َحْولِ َُ اْلَقْللِا الَنَفضُّ اً َغلِي ُه ِ لِنَت لَُهْم َولَْو ُكنَت َف َن ّللاه  َفبَِما َرْحَمٍة مِّ

 
 (09): لماذا نهانا الحديث الشريف عن التفكر في ذات ّللا تعالى  ؟ 0س 
 : ألن اإلنسان بقدرته العقلية المحدودة اليستطيع أن يدرَ ذات ّللا تعالى ولذا يعد ذلَ من األمور الغيبية .0جـ 
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 :  األطعمة احملرمة ) درس
 

 رة خطأ .( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبا     ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  السؤال األول
 (03) .  مطللا من مطاللا الشريعة اإلسالمية  جسم اإلنسانإن سالمة (      ✔)       -9
  ( بكل مايتعلق بالخنزير  40. ) اللحم فقطالتحريم في الشريعة اإلسالمية للخنزير يتعلق بأكل (      ✘)       -9
  ( اليجوز  03. )  الذبح على القبور واألشجار والتبرَ بها يجوز(      ✘)       -3
 

 (36. ): صل خبط بني الكلمة من العمود األول ومعناها يف العمود الثاني  السؤال الثاني
 :9جـ 

 معناها الكلمة
 وهي التي تسقط من على جبل أو غيرُ فتموت الموقوذة
 وهي ما مات خنقا المنخنقة
 وهي التي تضرلا حتى الموت المتردية
 ح فتموتوهي التي تنط النطيحة

 
 عما يلي : أجب من خالل اآليات التالية :  لثالسؤال الثا

 
ْسفُو قال تعالى -9 ماً َعلَى َطاِعٍم َيْطَعُمُه إاِلَّ أَن َيُكوَن َمْيَتًة أَْو َدماً مَّ ُه ِرْجٌس أَْو فِْسقاً }قُل الَّ أَِجُد فِي َما أُْوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ  حاً أَْو لَْحَم ِخنِزيٍر َفإِنَّ

ِحيٌم {   ََ َغفُوٌر رَّ ِ بِِه َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوالَ َعاٍد َفإِنَّ َربَّ  أُِهلَّ لَِغْيِر ّللاه
ِ بِِه َواْلُمْنَخنَِقُة َوالْ :  قال تعالى -9 ُم َولَْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ لَِغْيِر ّللاه َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَّ ُبُع إاِلَّ َمْوقُو}ُحرِّ ِطيَحُة َوَما أََكلَ السَّ َيُة َوالنَّ َذةُ َواْلُمَتَردِّ

ْيُتْم َوَما ُذبَِح َعلَى النُُّصلِا َوأَن َتْسَتْقِسُموْا بِاألَْزالَِم َذلُِكْم فِْسقٌ   { َما َذكَّ
 

 (03): عرف الميتة  ؟ 9س 
 دون اإللتزام بالذكاة الشرعية .:هي ما مات حتف أنفه سواء أكان موتا عاديا أم بمرض أم بالذبح 9جـ 
 

 (03): ماهي أنواع الميتة التي ذكرت في اآلية السابقة   ؟ 9س 
 ما أكل السبع من األنعام -النطيحة  -المتردية   -الموقوذة   -: المنخنقة 9جـ 
 

 (03): ماهو الدم المسفوح ؟ وماهي مضارُ ؟ 3س 
ة وغيرها ويعد من أفضل البيئات لنمو الجراثيم الضارُ أما مضارُ فهي كالميتة يؤدي : الدم المسفوح هو الدم الذي سال من الذبيح3جـ 

 تناوله إلى بعض األمراض في دم اإلنسان األمر الذي يؤثر على المخ ويسبلا الغيبوبة المفاجئة .
 

 (04): ما الذي حرم في الخنزير ؟ 4س 
 : حرمت الشريعة كل مافي الخنزير من لحم وشحم وعُم 4جـ 
 

 (03) : ما المقصود ما أهل لغير ّللا به ؟ مع ذكر بعض األمثلة ؟7س 
 : أي ماذبح وذكر عليه إسم غير ّللا تعالى 7جـ 

 األصنام ألنها تذكر أسماء أصنامهم عند ذبحها كالالت والعزى -من أمثلتها : 
 التقرلا إلى العيون والقبور واألشجار حيث يذبحون عندها ويتبركون بها   -

 
 ف كل من السباع والجوارح؟ مع ذكر امثلة عليها  ؟ : عر0س 
أنه قال "  عن النبي  جمع سبع وهو الحيوان المفترس كالذئلا واألسد والكللا والفهد والنمر والهر .عن أبي هريرة  : السباع: 0جـ 

 أكل كل ذي نالا من السباع حرام "
ها على فريستها فتقطعها وتشقها كالصقر والشاهين والعقالا والنسر عن إبن يقصد بها الطيور الجارحة التي تعدو بمخالب:  الجوارح      

 عن كل ذي نالا من السباع وكل ذي مخللا من الطير " أنه قال " نهى رسول ّللا  عباس 
 


