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 (  2مراجعة الفصل الدراسي الثالث التقويم ) إجابة  

 2019-2018العام الدراسي  

  2019  /      / :التاريخ           لشعبة:...................                     ا - ثامنالصف : ال

 المادة : التربية اإلسالمية                                   .....اسم الطالب : .............................

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

    لسُّؤاُل األََوُل :ا

ْب َعما يَليهاْقرأ اآلياَت اْلَكريَمةَ التَّاليَ ا  -     :ةَ ، ثُمَّ أَج 

 

 

 

 

 

 

                

                                                                                                                                                                                                                                                               اختر المفردة القرآنية من بين القوسين واكتبها في مكانها المناسب في الجدول التالي: -1

 ة الدائم(فرحون بنعيم الجن-ما يتمنون ويطلبون-سرير فاخر مزين ذو فراش ناعم-انفصلوا وابتعدوا عن المؤمنين)

 وامتازوا ما يدعون األرائك شغل فاكهون

 فرحون بنعيم الجنة 

 الدائم.

 هي سرير فاخر مزين

 ذو فراش ناعم.

 انفصلوا وابتعدوا عن ما يتمنون ويطلبون.

 المؤمنين.

  

  لي:     يد في الجدول التاما يناسبها من أحكام التجواختر من المفردات القرآنية التي بين القوسين  -2

                                                                  (يابني ءادم-عهدأ-من رب-فاكهة ولهم-هم فيهال-الل علىظ-)شغل فاكهون            

 المفردات القرآنية الحكم التجويدي

 من رب. إدغام بال غنة

 شغل فاكهون. حقيقي إخفاء

 ظالل على. إظهار حلقي

 سورة يس
60إىل55من اآلية  
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 أعهد. قلقلة كبرى

 فاكهة ولهم. إدغام بغنة

 لهم فيها. إظهار شفوي

 يا بني ءادم. مد جائز منفصل

 

 

                                                               بين داللة قوله تعالى: ))سالم قوال من رب رحيم((:-3

 الكرامة والعناية بأهل الجنة.
 

 

                                                            والسنة النبوية لنعيم الجنة.علل:وصف القرآن الكريم  -4

 التشويق والمبادرة لعمل الصالحات والطاعات.

 

                                                                    اقترح أسباب كل مشكلة والحلول المناسبة لها:-5

 الحلول المناسبة لها سبب المشكلة وصف المشكلة

 لمنزل تستهلك كميةاالعاملة في -

 كبيرة من المياه.
 التوعية واإلرشاد. عدم وجود التوعية.

 ع صوته على أحد الطلبة يرف-

 معلمه.
 بيان فضل المعلم. عدم إدراك قيمة المعلم.

 

 

                          ن الشيطان الرجيم بأنه أضل كثيرا من الناس في الماضي:        ععلل:إخبار هللا -6

 للعظة والعبرة والحذر من اتباع وساوس الشيطان.

                                                                                                                          لجوارح واستخدامها في الخير والطاعة:                          اوضح كيفية صون -7

 كيفية استخدامها في الخير كيفية المحافظة عليها الجوارح

 والطاعة

 القراءة والتأمل. غض النظر عن المحرمات. العينان

 والمواعظ. اإلستماع للقرآن اإلبتعاد عن سماع المحرم. األذنان

 الكسب الحالل ومساعدة اآلخرين. اإلبتعاد عن السرقة. اليدان

 

                          ن األدلة الشرعية األعمال التي تقربنا من هللا تعالى:                        استنتج م-8

 

 العمل الدليل

 قال:سمعت رسول هللا)ص(يقول: عن أبي هريرة-

 في رزقه وينسأ له في أثره "من أحب أن يبسط له

 فليصل رحمه".

 صلة األرحام.

 بر الوالدين. الى: ))أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير((.قال تع-

 ال جبريل يوصيني بالجار حتى قال)ص(:"ما ز-

 ظننت أنه سيورثه".
 اإلحسان للجار.
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                                                               السُّؤاُل الثَّاني :     

ا يَليه:اقرأ الَحديث الشَّري-  ف اآلتي ثُمَّ أجب َعمَّ

 

 

 

 
 

                                                                                                                                          فسر معاني مفردات الحديث الشريف: -9
 صحيح مقلدا فيه اآلخرين.الذي يتصرف تصرفا غير : إمعة -أ

 حكموا عقولكم واختاروا الصواب.: وطئوا أنفسكم-ب

                                  

                                                                                                                                                                   قارن بين التقليد واالتباع وفق الجدول التالي:-10

 مثال مفهومه الكلمة

 اتباع اآلخرين فيما يضرهم دون  تقليد الشر.-

 تفكير.

 تشبه الرجال بالنساء والعكس.

 اتباع اآلخرين فيما يعود بالنفع  اتباع الخير.-

 عليهم.

 التطوعي.العمل 

 

                                                                                     انقد الحاالت التالية مبينا السبب:                                                    -11

 السبب أعارض أؤيد الحاالت

 يعطل عقله.ألنه  أعارض.  ه في كل تصرفاته.ينقاد لزمالئ-

 خريات في لباسهنتحب تقليد األ-

 غير المحتشم.

 ألنها تقلد في معصية. أعارض. 

 اظا غير يكرر عبارات وألف-

 مناسبة تقال في األفالم والبرامج

 التلفزيونية.

 ألنها تنافي العرف واألخالق. أعارض. 

 

 

 

 

 حذيفة بن اليمان أن النبي)ص(قال: َعنْ    

"ال تكونوا إمعة،تقولون:إن أحسن الناس أحسنا،وإن ظلموا ظلمنا،ولكن وطئوا أنفسكم،إن أحسن الناس 

 تحسنوا،وإن أساءوا فال تظلموا".أن 

 رواه الترمذي()
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                                                       الجدول التالي: ميز ما يجوز اتباعه من المواقف كما في -12

 ال اتبع أتبع الموقف

  أتبع. في التعليم والبحث العلمي. استخدام اإلنترنت-

 ال أتبع.  دون تثبت عبروسائل التواصل اإلجتماعي. نشر األخبار-
 ال أتبع.  لغياب الجماعي عن المدرسة.ااتفق زمالئي على -
 على زراعة ساحة  اتفق زمالئي مع المعلم-

 المدرسة.
  أتبع.

                

           عل شر: فدهم يف صنف اجلمل اآلتية مبينا آاثر كل من اتباع الناس يف فعل خري واجتناب تقلي-13

-اجملتمع ومتاسكهالح ص-سران الثقة بنفسهخ-ق الفاضلةانتشار األخال-فساد اجملتمع وتفككه-)ثقته الكبرية بنفسه
 انتشار الرذائل(

 آاثر تقليد الناس يف فعل شر آاثر اتباع الناس يف فعل خري
 خسران الثقة بنفسه. ثقته الكبرية بنفسه.

 انتشار الرذائل. انتشار األخالق الفاضلة.
 فساد اجملتمع وتفككه. صالح اجملتمع ومتاسكه.

 

                                                                                                                                   ضع إشارة)      (أمام العبارة الصحيحة وإشارة)     (أمام العبارةغري الصحيحة:                  -14

 (يكون املسلم قواي إن اتبع شرع هللا.       صح)   -

 (املسلم احلق يعمل ما يرضي هللا.       صح)   -

 رفض مشاركة زمالئه احتجاجهم على إدارة املدرسة.(       صح)   -

                                                                                                 :ل ثثَّاال السُّؤالُ 

                                                                   علل:عدم انعقاد اليمين لمن يحلف بغير هللا. -15

 ألن احللف بغري هللا ابطل ال يرتتب عليه حكم شرعي.
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                                                                       استنتج من اآلية الكريمة التالية مايلي: -16

ن ما شارة مسااكينع))ال يؤاخذكم هللا باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم األيماان فكفارتاه إطعاام  قال تعالى:

ذا حلفاتم إكفاارة أيماانكم أوسط ما تطعماون أهلايكم أو كساوتهم أو تحريار رقباة فمان لام يجاد فصايام ثالثاة أياام ذلاك 

 واحفظوا أيمانكم كذلك يبين هللا لكم آياته لعلكم تشكرون((.

 حرير رقبة.ت-سوة عشرة مساكينك-إطعام عشرة مساكينأليمان: طرق كفارة ا-أ

 التيسير والتوسعة على من أراد أن يكفر عن يمينه.الحكمة من تنوع الكفارات: -ب

 ين.نفع اآلخرين ألن من يصوم ينفع نفسه ومن يطعم ينفع اآلخربإطعام المساكين: داللة البدء -ج

 

                          مين)لغو،منعقدة،غموس(للحاالت التالية:                         حدد كفارة كل ي-17

 غموس منعقدة لغو المثال

 أسافر إلى أوربا فغيرت رأيي وسافرتأقسمت أني س-

 ألداء العمرة.
  منعقدة. 

   لغو. بين خالفه.أقسمت على شيء صادقا فت-

 غموس.   أقسمت على شيء زورا.-

                                                                   

                                                                                                 عرف مفهوم النذر؟ -18

فعاا ة هلل ونهو أن يتعهد المسلم القيام بطاعة هللا في المستقبل من صالة أو صيام أو صادقة أو بار قربا

                                                                                           للغير.

                                                                                أذكر أمهية الوفاء ابلنذر؟-19

 حرتام العهود.لنذر يعلمنا الوفاء ابالنذر وعد مع هللا وهللا أمر ابلوفاء ابلوعد. / الوفاء ابلنذر قربة إىل هللا. / ا

                                                                                                      عدد أنواع النذور؟-20

 نذر طاعة.-

 نذر معصية.-

 نذر مطلق.-
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                                                                                 صنف الحاالت التالية وفق الجدول التالي:-21

 الوفاء به ال يلزم الوفاء به يلزم صيغة النذر

 ال يلزم الوفاء به.  الدهر كله.نذر هلل  إن شفاه صام -
  يلزم الوفاء به. بصدقة. نذر هلل إن نجح ابنه تصدق-
 لمناقصة انذر هلل إن خسر جاره في -

 أطعم مساكين.
 ال يلزم الوفاء به. 

 جائزة التميز المدرسي نذر هلل إن فاز في-

 أكرم زمالءه بالعصائر.
  يلزم الوفاء به.

 

                                                                       المنعقدة واليمين غير المنعقدة فيما يلي:ميز بين اليمين -22

 ال ينعقد ينعقد المقسم به

  ينعقد. وهللا.-

 ال ينعقد.  وشرفي.-
 ال ينعقد.  والبيت المعمور.-
 ال ينعقد.  والكعبة الشريفة.-

 

                                                               : ب عُ ارَّ السُّؤاُل الْ 

                                                                                                        الل اآليتين الفروق بين غزوتي بدر وحنين:                              خاستنتج من -23

 تعالى: ))ولقد نصركم هللا ببدر وأنتم أذلة((. قال-  

 تكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا((.قال تعالى: ))ويوم حنين إذ أعجب-

 النتائج العتاد عدد المقاتلين األسباب الغزوة

 النصر. بسيط. 314 الدفاع عن المدينة. بدر

 بوادر الهزيمة ثم قوي. 12000 الدفاع عن مكة. حنين

 النصر.

 

                                                                                                            حدد فيما يلي:-24

 احرتام املعلم واإلستجابة له. –ذاكرة إبتقان امل –اإلستعانة ابهلل ي: أسباب التفوق الدراس-أ

 إلمكانيات.ااستثمار  –التخطيط والتنظيم  –اإلخالص يف العمل تقدم الشعوب: أسباب -ب
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                                                                                                                                                                         استنبط العرب املستفادة من غزوة حنني:-25

 كل املؤمنون((.بعده وعلى هللا فليتو  تعاىل: ))إن ينصركم هللا فال غالب لكم وإن خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم منقال -أ

 التوكل على هللا واألخذ ابألسباب.

 ال تعاىل: ))إن تنصروا هللا ينصركم ويثبت أقدامكم((.ق-ب

 ورسوله وويل األمر. طاعة هللا

 طاعتكم لربكم".إنكم ال تنصرون على عدوكم بقوة العدة والعتاد إمنا تنصرون عليه باجليش:"قال عمر بن اخلطاب خماطبا -ج

 طاعة هللا واخلربة والتجربة.

                                                                                                                                                                                     اقرتح حلوال مناسبة للتحدايت التالية:-26

 احللول التحدايت
 احلرص على طلب العلم. اجلهل.-
 العمل وترك الكسل. الفقر.-
 ضبط النفس واإلنفتاح على اآلخرين. التعصب.-
 احلضاري. اإلعتدال ونبذ التشدد واحلوار التطرف.-
 التعايش السلمي ونبذ الكراهية. احلرب.-

 

                                                                                       وضح كيفية اجلهاد يف األحوال التالية:-27

 ألفكار املغرضة اليت تسعى إىل النيل من ديين ووطين.ا-أ

 نشر الوعي الديين.-

 مفهوم حب الوطن يف النفوس.غرس -

 املقاالت واحملاضرات والتوعية املستمرة.-
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 ملغرايت وامللهيات اليت تضيع الوقت وتبعد الشباب عن العمل واكتساب العلم والقراءة.ا-ب

 التمسك ابلقيم األخالقية.-

 مع.التشجيع على العلم والثقافة النافعة / بيان خماطر هذه املغرايت على الفرد واجملت-

سُ السُّؤاُل الْ      : َخام 

                                                            استنتج من الحديث الشريف التالي مايلي:-28

نصح لك  قال رسول هللا)ص(:"إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم ،أن يقال له:ألم

 جسمك ونروك من الماء البارد".

 صحة الجسم.وم القيامة. أول ما يحاسب عليه اإلنسان ي-أ

 يفية استثمار المسلم لصحته في نفع كل مما يأتي:ك-ب

 عدم اإلحتياج لآلخرين. –إنجاز أعماله نفسه: -

 تقديم المساعدة لهم وبرهم.ه: أفراد أسرته وأقارب-

 الدفاع عنه والعمل واإلنتاج.وطنه: -

 ه في نفع اآلخرين:حتآثار حسن استثمار المسلم لص-ج

 يرضى هللا عنه.-

 يتالحم المجتمع.-

 يحبه الناس.-

 ينتشر األمن.-

 

                                                                                                                                              ف التالي العالقة بين الطهارة واإليمان:استنبط من الحديث الشري-29

 ول هللا)ص(:"الطهور شطر اإليمان"قال رس

 الطهارة جزء من دين المسلم.

                                                                    انقد التصرفات التالية مبينا السبب:-30

 النظافة.بتصرف خاطئ ألن اإلسالم أمر يهمل نظافة شعره. -أ

 نظف بيتها من األوساخ وترمي بها في الشارع خارج سلة المهمالت.ت-ب

 تصرف خاطئ ألنه يضر بالبيئة وصحة اإلنسان.
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 ساحة المدرسة. حرص على رمي األوراق والمعلبات التي استخدمها في األماكن المخصصة لها فيي-ج

 تصرف صحيح ألنه يحافظ على نظافة المكان والوقاية من األمراض.

                                              لتصرفات التالية:             اتوقع النتائج المترتبة على -31

 النتائج التصرفات

 تسوس األسنان وزيادة الوزن. يات.اإلسراف في تناول الحلو-

 هشاشة العظام وعسر الهضم. ثرة.شرب العصائر الغازية بك-

 الجفاف وعسر الهضم. افية من الماء يوميا.عدم شرب كمية ك-

 توفير الطاقة الالزمة للجسم. على التوازن الغذائي في وجباته اليومية. الحرص-

 

 

 

 

 

 

 

 

 


