
 

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 التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/9islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                               

     

                  https://almanahj.com/om/9islamic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade9                   

     * 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                                                       

 

 
 

                                                    
                                                      0291         /0202   

 

 األول  الفصل الدراسي                                         
 

 ثالثةالوحدة ال                                                          
                                     "  الدين واحلياة  "                                                        

 ( أسئلة وأجوبة)                                                          
 
 

 إعداد :                                                   
 علي بن حممد احلسان

 
 للتواصل :

 
99493923 

Ali 47536@moe.om 
 

 
 

 وقـل رب زدني علما 

 

 الصف التاسع
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 ( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة خطأ .     ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  السؤال األول
 
 (34).   تؤدي بشكل جماعيمعظم العبادات التي فرضها اإلسالم (   ✔)     -1

 (83. ) من الحياة الحقيقية  الحظ لهمإن األفراد الذين اليعملون فكرهم في حركة الكون من حولهم (   ✔)     -2

 (33) فيه نسبة الجريمة . تقل  تزيدالمجتمع الذي يتربى أبناءه على التعاون والتكافل (   ✘)     -4

   يحرم . للمسلم اإلنتحار إذا واجهته أي صعوبة من صعوبات الحياة  يحل(   ✘)     -3

    مشاعر اإلنسان سواء المفرحة أو المحزنة . بجميعأهتم اإلسالم (   ✔)     -5

    يعتبر نوع من أنواع اإلنتحار  .  السباق الجنونيمفتي عام السلطنة بأن أوضح (   ✔)     -6

 
 : أكمل العبارات النالية بكلمات مناسبة من عندك :  السؤال الثاني

 
 (34)    والسنة النبوية المطهرة القرآن الكريميستقي المسلمون عقيد التوحيد أسسها وأركانها من  – 1
 . (35) وعبادة هللا تعالى عمارة األرضفي أحسن صوره وتركيب متقن ليقوم بمهامة في خلق هللا تعالى اإلنسان  -2
  (34. )  والعقل والروح اإلنسان في تصور اإلسالم كائن يتكون من الجسم -4
 (34. )  يدةماكسب الرجل كسباً أطيب من عمل "  قال رسول هللا  -3

 
 : من بني البدائل املعطاه   ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:  لثالسؤال الثا

 
 (35)  يتألف دم اإلنسان من ....... مليار كرة حمراء -1

(       25-41             ،         45-31         ،          35-51       ) 
 

 (35) يتألف دم اإلنسان من ....... مليار كرة بيضاء -2

(        34         -          54            –       64      ) 
 

 "   من آثار العبادة اإليجابية على المجتمع أنها تبعث في أفراده روح -4

 (     الالمبااله     –          اليأس            -           األمل        ) 
 

َهب  َواْلف  في قوله تعالى  اْلُمَقنَطَرة  عنى كلمة م -3 َن الذَّ ير  اْلُمَقنَطَرة  م  ة  } َواْلَقَناط   { ضَّ
 (      األموال الميسرة     –            الكثيرة األموال           -          األموال القليلة        )     

 
 :  علل " أذكر السبب "  : رابعالسؤال ال

 
 معظم العبادات التي فرضها هللا تعالى تؤدي بشكل جماعي .:   1

 مطمئن نفسيا متفائال في هذه الحياة .ال مع من حوله من أبناء المجتمع كما أنه يجعل المسلم ليظل المسلم متواص        

 
 خلق هللا تعالى اإلنسان في أحسن صورة وتركيب متقن  .:   2

 ليتمكن من القيام بمهامه في عمارة األرض وعبادة هللا فيها وإشاره الى أن له شأن ووزن عند هللا تعالى .        
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 على ماذا تدل اآليات الكرمية التالية  :  : ام السؤال اخل
 

ـا  :  } 1س  ه  َوإ نَّ ا لِل  يَبٌة َقالُوْا إ نَّ يَن إ َذا أََصاَبْتُهم مُّص   (36{  )إ لَْيه  َراج عوَن الَّذ 
 .   عند وقوع المصيبة التسليم بقضاء هللا وقدره   :  1جـ  
 

يٌع َعل يٌم  :  } 2س  ُه َسم  ْذ ب الِله  إ نَّ ْيَطان  َنْزٌغ َفاْسَتع  َن الشَّ َك م  ا َينَزَغنَّ  (36{  )َوإ مَّ
 .    اإلستعاذة من الشيطان عند الغضب   :  2جـ  
 

ُ اَل ُيح بُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر ل َكيْ  :  } 4س   (36{  )اَل َتأَْسْوا َعلَى َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا ب َما آَتاُكْم َوهللاَّ
 .    التوسط في حالي الحزن والفرح   :  4جـ  

 
ُ إ الَّ ب الَحقِّ  :  } 3س  َم هللاه ْفَس الَّت ي َحرَّ  {  َوالَ َتْقُتلُوْا النَّ
 الحياة هبة ونعمة من هللا تعالى اليجوز لإلنسان أن يعتدي عليها بحال من األحوال .  :  3جـ  
 
 

 أجب عن األسئلة التالية :  : سادسالسؤال ال
 

 (32)  ؟ مفهوم المجتمع في اإلسالم ماهو  :  1س 
 
 مجموعة من األفراد يعيشون في بيئة واحدة ويشتركون في مباديء وقيم ومعتقدات وعادات تكون في مجموعها    :1جـ  

  .هويتهم الثقافية            
 

 (34؟  )السليمة  االجتماعيةكيف رعى اإلسالم الجوانب الروحية لتحقبق الحياة :   2س 
 
معظم العبادات التي فرضها اإلسالم تؤدي بشكل جماعي فالصالة والصيام والحج يؤديها المسلم في جماعة ليظل متواصال مع من :  2جـ 

  . حوله من أبناء المجتمع كذلك الزكاة لها اثر ايجابي في تحقيق التكافل اإلجتماعي

 
 ( 33-34؟  )" أذكر دليلين على ذلك بالصغار ومخالطتهم ومشاركتهم المجالس  أهتم بينا محمد " :   4س 
 
 يخالطنا حتى يقول ألخ لي صغير يا ابا عمير ما فعل النغير . ما رواه انس بن مالك حيث قال كان رسول هللا     : 4جـ 

 يداعب الصغير فيناديه بكنيته " يا اباعمير "  ذلك الرسول ك -

 طفال فيسأل عن األشياء التي يحبونها ويواسيهم أذا فقدوها أو تلفوها يراعي إهتمامات األ كذلك كان الرسول  -

 
 (33)السليمة ؟  االجتماعيةماذا يجني المجتمع عندما ينشأ ابناؤه النشأة :  "  3س 
 
 و يتربى أبناؤه على التعاون والتكافل والتراحم حيث تسوده روح المحبة واإلخاء كما يشعر ابناؤه باألمن والطمأنينة فينم  :  3جـ  

 إجتماعيا وإقتصاديا وتقل فيه نسبة الجريمة ويقبل أبناؤه على اإلنتاج والبناء بروح عالية .            
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 (35-33)عدد األدوار التي يقوم بها الفرد ليكون عنصرا فاعال في المجتمع ؟ : "  5س 
 
 الحرص على اإلبتسامة وإفشاء السالم -1":  5جـ 

 .مشاركة أبناء المجتمع في أفراحهم وأتراحهم  -2

 تقديم العون المادي للمحتاجين من خالل الزكاة والصدقة . -4

 التطوع والمشاركة في الجمعيات الخيرية لتقديم الخدمات اإلجتماعية المختلفة . -3

 تجنب اإلساءة إلى المرافق العامة أو خريبها . -5

 الكبير . رحمة الصغير وتوقير -6
 

 (35)" وضح ذلك ؟ يعتبر اإلنسان من اعقد مخلوقات هذا الكون : "  6س 
 
 ألن هللا سبحانه وتعالى كون اإلنسان من أشياء معقدة جدا فهو معقد في خالياه وأنسجته وفي أعضائه وأجهزته من التعقيد :  6جـ  

 مليار كرة بيضاء والدم نسيج 54مليار كرة حمراء و  41إلى  25والدقة واإلتقان ما يعجز عن فهم بنيتها فالدم مثال يتألف من            
 كذلك يحتوي على مواد كيميائية وخاليا قادرة على إصالح األعضاء كلما دعت الضرورة لذلك . حرك يحمل الغذاء المناسب لكل خليةمت    

 
 (36)أذكر هذه المشاعر ؟  "اإلنسان يتأثر بمؤثرات كثيرة تستثير لديه مشاعر مختلفة "  :  4س 
 
 هادئا وأخرى منفعال غضبان وقد أرشد اإلسالم اإلنسان إلى ما يجعله قادرا على فتراه تارة حزينا وأخرى مسرورا وتجده ساعة :  4جـ  

 السيطرة على هذه المشاعر .           

 
 (34؟ )ما فائدة التأمل في مخلوقات هللا :  8س 
 
 يجعله أقرب إلى هللا تعالى وأقدر على تفسير ظواهر الكون وإكتشاف نواميسه  :  8جـ  
 
 

 (54: الحياة الدنيا طريق إلى اآلخرة " ؟ وضح ذلك ؟ ) 4س 
 
 أن الدنيا دار متاع خلق هللا تعالى فيها من الطيبات ما يحقق لإلنسان سبل الحياه :   أي 4جـ  
 
 

 (35: ماهي الغاية من وجود اإلنسان على سطح األرض  ؟ ) 41س 
 
 التفكر في مخلوقات هللا تعالى  -4عمارة األرض      -2عبادة هللا تعالى             -1:   14جـ  
 
 
 


