
 

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 لمادة                                           
              التربية اإلسالمية                                                      
 

 
 
 
 

 
 الفصل الدراسي األول                                                  

 ثانية الوحدة ال                                                      
 ( المـــد)                                                            

                                           
 
 

 إعداد :                                                         
 علي بن محمد الحسان

 

 للتواصل :
 

99493923 

Ali 47536@moe.om 
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 {  المد الطبيعي والمد الفرعي درس :    }
 

   عرف المد ؟: 1س  
  هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد .: 1جـ  

 
 عرف المد الطبيعي ؟: 2س 
 سكون  بعد حرف المد همزة وال نال يكو: هو الذي 2جـ 

 
 عرف المد الفرعي ؟: 3س 
 المد همزة أو سكون .: هو الذي يقع بعد حرف 3جـ 

 
 ؟في اآليات القرآنية التالية  ( على المد الفرعي 2( على المد الطبيعي ورقم ) 1ضع رقم ):  4س
     

ي ِّب ةً {ـا} ق  (    1)    -1 يَّةً ط  ن لَُّدْنك  ذُر ِّ ِّ ه ْب لِّي مِّ ب   ل  ر 

اْلف تُْح {ـا( } إِّذ ا ج    2)     -2  ء ن ْصُر اللَّهِّ و 

{ـا ( } إِّنَّ   2)     -3 ْين اك  اْلك ْوث ر   أ ْعط 

اللَّهُ ي قُ    1)    -4 ي السَّبِّيل  {ـو( } و  ُهو  ي ْهدِّ قَّ و   ُل اْلح 

قِّ    1)    -5 ين  { يـل  ( } و  ِّ اْلع ال مِّ ب  ْمُد لِّلَّهِّ ر   اْلح 

الَّذِّ   2)     -6 ْرع ى { ي( } و  ج  اْلم   أ ْخر 

 
 
 

 { المد المتصل  درس :    }
 

   ؟المتصل : عرف المد 1س  
 .  أن تأتي الهمزة بعد حرف المد في الكلمة نفسها : 1جـ  

 
 : ما أقل حركات  المد المتصل ؟  2س 
 يجب أن يمد بمقدار أربع حركات على األقل   . : 2جـ  

 
 : كيف تقاس الحركة في  المد المتصل ؟  3س 
 اإلصبع أو بسطه    .  تقاس بمقدار الفترة الزمنية للنطق بالحرف أو بمقدار قبض: 3جـ  

 
 : ضع دائرة على حرف المد المتصل في اآليات التالية ؟  4س 

ـ}  -1 اْلف تُْح اإِّذ ا ج   {ء ن ْصُر اللَّهِّ و 

هُ ل ت نـُ }  -2 ف اتِّح  ا إِّنَّ م  ن  اْلُكنُوزِّ م  آت ْين اهُ مِّ  {ُء بِّاْلعُْصب ةِّ وو 

جِّ }  -3 ي  ب ْين   ـيء  و  قُضِّ د اء و  الشُّه  ُهْم ال  يُْظل ُمون  بِّالنَّبِّي ِّين  و  ِّ و  ق   {ُهم بِّاْلح 
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 { المد المنفصل  درس :    }
 

 : عرف المد المنفصل ؟  1س 
 أن يأتي حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى  . : 1جـ  

 
 : ما مقدار حركات  المد المنفصل ؟  2س 
 أربع أو خمس حركات   . : 2جـ  

 
 في اآليات التالية ؟   لنفص: ضع دائرة على حرف المد الم3س 
 

{ ـا} إِّنَّـ -1 ْين اك  اْلك ْوث ر   أ ْعط 

تُوبُ  -2 نُون  ل ع لَُّكْم تُْفلُِّحون  {ـو} و  ا اْلُمْؤمِّ يعاً أ يُّه  مِّ  ا إِّل ى اللَّهِّ ج 

عُونِّ  ـي} إِّن ِّ  -3 ب ُِّكْم ف اْسم  نُت بِّر   { آم 

 
 

 { ملخص أقسام المد     }
 
 
 
 
 

 

 متصل

 بسبب نما كاوهو 
 سكون همزة أو

 وحروفه أ ، و ، ي
 ويمد حركتين

 منفصل

 فرعي أصلي " طبيعي "

 السكون الهمزة

إذا كان حرف المد والهمزة 
 في

 كلمة واحدة مثل جاء سوء
" يمد أربع حركات وجوبا 

 على األقل

إذا كان حرف المد في نهاية 
كلمة والهمزة في أول كلمة 
 أخرى مثل " إنا أعطيناك "

" يمد أربع حركات أو خمس 
 حركات"
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