
 

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                                         
 وىلالوحدة األ                                                          

                                                        صفات اهلل تعاىل 
                                                     

 ( أسئلة وأجوبة)                                                        
 
 

 إعداد :                                                   
 علي بن حممد احلسان

 
 للتواصل :

 
99493923 

Ali 47536@moe.om 
 

 
 

 
 

 وقـل رب زدني علما 

 

 الصف الثامن
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 { " 12-28احلشر "درس :  سورة   }
 

َ }قال تعالى  قُوا ّللاَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ بِيق م بَِمقا َتَعَم ُقوَن}َيا أَيُّ ٌَ  َ َ لِنَّ ّللاَّ قُقوا ّللاَّ َِ لَِ قتت َواتَّ َم قا َققتَّ َ 81 َوَلَتنُرَ  َنَس م مَّ { َوََل َتُكوُنقوا َكالَّقِذيَن َنُوقوا ّللاَّ
اِ  َوأََصَحاُب الَ 81َفأَنَواُهَم أَنسَُوُهَم أَُولَئَِك ُهُم اَلَساِوقُوَن} وَن}{ ََل َيَوَتِوي أََصَحاُب النَّ ُُ ِة ُهُم اَلَسقائِ ِة أََصَحاُب اَلَجنَّ َلَنقا َهقَذا اَلقُقَ آَن 02َجنَّ َُ { لَقَو أَن

قاِ  لََع َُّهق قالُ َنَرقِ ُبَها لِ نَّ ََ ِ َوتَِ قَك اَأََم َشَيِة ّللاَّ ٌَ َن  عاً مِّ َتَصتِّ اِشعاً مُّ ٌَ قُ وَن}َع َى َجَبلت لََّ أََيَتُه  ُ الَّقِذي ََل 08َم َيَتَسكَّ  لِلَقَه لَِلَّ ُهقَو َعقالُِم اَلَ َيقِب { ُهقَو ّللاَّ
ِحيُم} َحَمُن ال َّ َهاَتِة ُهَو ال َّ ُُ اَلَجبَّا00َوالشَّ ي ُِ ََلُم اَلُمَؤِمُن اَلُمَهَيِمُن اَلَع وُ  الوَّ ُ الَِّذي ََل لِلََه لَِلَّ ُهَو اَلَم ُِك اَلقُتُّ قا { ُهَو ّللاَّ ِ َعمَّ ُ  ُوقَبَحاَن ّللاَّ ُ  اَلُمَتَكبِّ

ِِ َواَأََ ِض 02ِ ُكوَن}ُيشَ  َماَوا ُح لَُه َما فِي الوَّ ُ  لَُه اَأََوَماء اَلُحَوَنى ُيَوبِّ الُِق اَلَباِ ُئ اَلُمَصوِّ ٌَ ُ اَل ُُ اَلَحِكيمُ { ُهَو ّللاَّ ي ُِ  { َوُهَو اَلَع
 

 : العبارة خطأ خط إذا كانت ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔: ضع عالمة ) ولالسؤال األ
 . الكمال والجَللع ى تقوى ّللا تعالى المتصف بصساِ  صالمو م يح (         )    -8
  كل اإلٌتَلف .مٌت سان بين ّللا عُ وجل أن المؤمن والساوق (         )    -0
 التي هي أوا  لقبول اأعمال  . التقوىحث ّللا تعالى ع ى (      )     -2
 

 ضع دائرة حول ماتدل عليه الكلمات يف اآليات التالية : "   نيلثاالسؤال ا
 
َ } قال تعالى  -8 قُوا ّللاَّ َِ لَِ تت َواتَّ َم ا َقتَّ َ َوَلَتنُرَ  َنَس م مَّ قُوا ّللاَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ  " في اآلية تعني  .  َغتك مة " ِ { َيا أَيُّ

 (    س حيوم ال       -     يوم القيامة       -)     يوم غت           
 
ِحيمُ } قال تعالى  -0 َحَمُن ال َّ َهاَتِة ُهَو ال َّ ُ الَِّذي ََل لِلََه لَِلَّ ُهَو َعالُِم اَلَ َيِب َوالشَّ ِحيمُ  ك مة " ِ { ُهَو ّللاَّ َحَمُن ال َّ  " في اآلية تعني  .  ال َّ

 ( حمته واوعة في التنيا و اآلٌ ة         -عة في اآلٌ ة      حمته واو       -)      حمته واوعة في التنيا            
 
 

  صل خبط بني الكلمة يف العمود األول ومعناها يف العمود الثاني:  ثالثالسؤال ال
 

 ح مهم من الٌي  الشَّهَادَةِ التي تره  ل ٌ قجميع اأمو  واأشياء  فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ليوم القيامة نَسُوا اللَّهَ ت كوا العمل بس ائره لِغَدٍ معناها الك مة
 

 صل خبط بني اإلسم يف العمود األول ومعناه يف العمود الثاني:  رابعالسؤال ال
 

 معناه اإلوم
 الذي تو م ذاته من النقص فيتصف بصساِ الكمال القتو 
 المتنُه عن صساِ المٌ وقين وعن كل نقص الوَلم
 لالذي َل ي  ب وَل يذ العُيُ
 الذي يٌ ق جميع  اأشياء الٌالق
 الذي يٌ ق اأشياء من العتم البا يء
 لب ا  المٌ وقاِ للى الوجوت الجبا 

 
 :: أجب عن األسئلة التالية ام السؤال اخل 

 
   حث ّللا وبحانه وتعالى ع ى التقوى ؟لماذا  :  8  

 
 ..................................................................................................................................................................................................جـ :  
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 { "  العفو" من صفات اهلل تعاىلدرس :    }
 

قال " قولي ال هم لنك عسو تحب  لي ة القت  ما أقول فيها ؟عن عائشة  ري ّللا عنها قالِ : ق ِ يا وول ّللا أ أيِ لن ع مِ أي لي ة 
 العسو فأعف  عني "

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

 
 . عصية مفي الل وقوع من طبيعة البش  جميعاً أنهم مع رون (       )      -8
  . شه   مائةلي ة القت  لي ة عريمة جعل ّللا ٌي ها افرل من (       )    -0
 
 

 أخرت الكلمة املناسبة من بني القوسني وضعها يف املكان املناسب هلا يف العمود الثاني:  نيثاالسؤال ال
 أشك  ّللا ع ى ذلك   (   -أط ب من ّللا العسو        -)  أعسو عنه وأوامحه                    

 معناها    الك مة
  أواء لليك أحت ُمَلئك بك مة جا حة

  صمِ يومي اإلَنين والٌمي 
  تأٌ ِ وهواً عن أتاء صَلة الم  ب

 
 

 أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة من عندك :"   لثلثاالسؤال ا
 
 .....................................................................................من تعاء المو م لذا وقع في الٌطأ أن يوأل  به العسو فيقول  -8
 ...........................................من عسو ّللا تعالى لذا أٌطأ المو م وتاب توبة نصوحة فإن ّللا تعالى يبتل هذه الويئاِ  -0
 
 

  :: أجب عن األسئلة التالية رابعالسؤال ال
 

   جب ع ى المو م أن يسعل لذا وقع في الٌطأ  ؟ماذا ي :  8  
 ..................................................................................................................................................................................................: 8جـ  

 
   التالي " ٌي  الٌطائين التوابون "  ؟ حتيث ال وول من ذا تسهم ما :  0  

 ..................................................................................................................................................................................................: 0جـ  
 

ِت {ماذا توتنتج من قوله تعالى   :  2   َئاتِِهَم َحَوَنا ُ َويِّ لُ ّللاَّ    ؟ }ل َفأَُولَئَِك ُيَبتِّ
 (..................................................................................................................................................................................................: 2جـ  

 
   ماذايقول المو م لذا صاتف لي ة القت   ؟ :  4  

 ..................................................................................................................................................................................................: 4جـ  
 

 " ماهي مجاَلِ هذه المعصية ؟ ع في المعصيةومن طبيعة البش  جميعا أنهم مع رون ل وق" :   5  
 ..................................................................................................................................................................................................:5جـ  

 
 " ماهما  ؟ هناك وببان يؤتيان باإلنوان بالوقوع في المعصية:  "  6  

 ..................................................................................................................................................................................................: 6جـ  
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 { من صفات اهلل تعاىل" العليم" درس :    }
 

 : خط إذا كانت العبارة خطأ ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو )✔: ضع عالمة ) ولالسؤال األ
 
 .   شيئاأمام ع م ّللا تعالى  َليواوي( مهما ب غ اإلنوان من الع م فإنه       )   -8
 .   كَي ا ( أعطى ّللا تعالى النا  ع ماً       )   -0
 عنا فقط .  ماغاب( ّللا وبحانه وتعالى يع م كل      )    -2
 من كائناِ ومٌ وقاِ . كل مافي الكون( ّللا وبحانه وتعالى يع م      )    -4
 

 أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة من عندك :"   نيلثاالسؤال ا
  
 ....................................................الع يم لوم من أوماء ّللا تعالى الحونى ومعناه  -8

 .................................................... حق ّللا تعالى ورتها صسة الع م من الصساِ الواجبة في -0

 
 وضح ماتدل عليه اآليات القرآنية التالية  :"  لثالث السؤال ا

 
ِحيُم {قال تعالى  :  8   َحَمُن ال َّ َهاَتِة ُهَو ال َّ ُ الَِّذي ََل لِلََه لَِلَّ ُهَو َعالُِم اَلَ َيِب َوالشَّ  }ُهَو ّللاَّ

 ...............................................................................................................................................................................................: 8جـ  
 

 }َع ََّم اإَلِنَواَن َما لََم َيَع ََم { قال تعالى  :  0  
 ...............................................................................................................................................................................................: 0جـ  

 
 َوَفَوَق ُكلِّ ِذي ِعَ مت َع ِيمم  {  } قال تعالى  :  2  

 ...............................................................................................................................................................................................: 2جـ  
 

ن اَلِعَ ِم لَِلَّ َق ِيَلً {  } قال تعالى  :  4    َوَما أُوتِيُتم مِّ
 ...............................................................................................................................................................................................: 4جـ  
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 { إبداع اهلل يف الكون  درس :    }
 

 : خط إذا كانت العبارة خطأ همام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت( أ  ✘( أو )✔: ضع عالمة ) ولالسؤال األ
 
  .   ن اها  اعمتة فع ّللا تعالى الومواِ واأ ض ب(       )   -8
 اأ ض .  أحت قِواِ واأ ض في موا  محتت وبعتها عن اأ ض بمقتا  معين لو نقص مح كة الو(      )    -0
 في اأ ض  .  اإلتجاهاِالوماء بالنجوم ليهتتي بها لمع فة ُين ّللا تعالى (      )    -2
 ٌ قه   .  فأحون ٌ ق ّللا تعالى اإلنوان(     )     -4
 

 أكتب ماتدل عليه اآليات الكرمية التالية ::  ثانيالسؤال ال
 
ِ الَِّذي أََتَقَن ُكلَّ َشَيءت قوله تعالى  -8  { } ُصَنَع ّللاَّ

                  ..................................................................................................................................................................................... 
 
ِِ بَِ َيِ  َعَمتت َتَ َوَنَهاقوله تعالى  -0 َماَوا ُ الَِّذي َ َفَع الوَّ   {} ّللاه

                  ................................................................................................................................................................................... 
 
َماء أَن َتَقَع َع َى ا} قوله تعالى  -2  { َأََ ِض لَِلَّ بِإَِذنِهِ َوُيَمِوُك الوَّ

                   .................................................................................................................................................................................... 
 
  { َتَجِ ي لُِمَوَتَق ٍّ لََّها } َوالشََّم ُ قوله تعالى  -4

                  ................................................................................................................................................................................... 
 
َجِم ُهَم َيَهَتُتونَ َوَعَلمَ } قوله تعالى  -5 ِت َوبِالنَّ  { ا

                  ................................................................................................................................................................................... 
 

 الل اآلية الكرمية التالية أجب عن األسئلة التي بعدها  :: من خلثالسؤال الثا
 

ِم َوائِغم َشَ اُبُه َوَهَذا ِمَ حم أَُجاجم َوِمن ُكلٍّ َتأَُك ُوَن لََحماً قال تعالى  ِ ُجوَن ِحَ َيًة َتَ َبُووَنَها } َوَما َيَوَتِوي اَلَبَحَ اِن َهَذا َعَذبم فَُ ا ٌَ اً َوَتَوَت َطِ يه
ٌَِ  لَِتَبَتُ وا ِمن َفَر ِِه َولََع َُّكَم َتَشُكُ وَن {َوَتَ ى اَلُس َ    َك فِيِه َمَوا

 
 كم نوع لمياه البحا  ؟ وماهما ؟ -8  

 
  ................................................................................................................................................................................... - 8جـ 
 

 ماذا يوجت في مياه البحا  ؟:  0  
 

 ...................................................................................................................................................................................: 0جـ 
 

 في ماذا توتٌتم البحا  .:  2  
 

    ...................................................................................................................................................................................:  2جـ 
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 { اهلل تعاىل  التأمل يف خلق درس :    }
 
 
 
 

 أذكر اجملال الذي يأمرنا اهلل تبارك وتعاىل أن نتأمل فيه من خالل اآليات التالية :  : ولالسؤال األ
 

َوُنونت { -8 َن َحَمإت مَّ ٌَ ََقَنا اإلِنَواَن ِمن َصَ َصالت مِّ  ............................................................................................  قال تعالى }َولََقَت 

َِ  قال تعالى } -0 ٌُ َِق  .................................................................................................................. { أََفََل َينُرُ وَن لِلَى اإَلِبِِل َكَيَف 

َماء َكَيَف ُ فِ  -2 َِ قال تعالى }َولِلَى الوَّ  ............................................................................................................................. { َع

4-  َِ  ................................................................................................................................ { قال تعالى }َولِلَى اَلِجَباِل َكَيَف ُنِصَب

5-  َِ  .............................................................................................................................. { قال تعالى }َولِلَى اَأََ ِض َكَيَف ُوِطَح

َ قِ  قال تعالى } -6 ٌَ َُولِي اأَلَباِب { لِنَّ فِي  ِت أِّ َهاِ  آلَيا تَِلَِف ال ََّيِل َوالنَّ ٌَ ِِ َواأََ ِض َوا َماَوا  .................................................... الوَّ

 
 أذكر أربعة من األدلة على عظمة اهلل تعاىل يف هذا الكون :  : ثانيالسؤال ال

 
- ........................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................... 

 
 

 ؟ تأمل يف خلق اهلل تعاىل يف هذا الكون الواسعماهي الفائدة التي جننيها من ال  : السؤال الثالث 
 

................................................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................................................  
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