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 (  2مراجعة الفصل الدراسي الثالث التقويم ) 

 2019-2018العام الدراسي  

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

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

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

    لسُّؤاُل األََوُل :ا

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

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               ل التالي:القرآنية من بين القوسين واكتبها في مكانها المناسب في الجدواختر المفردة  -1

 رحون بنعيم الجنة الدائم(ف-طلبونما يتمنون وي-ين ذو فراش ناعمسرير فاخر مز-)انفصلوا وابتعدوا عن المؤمنين

 وامتازوا ما يدعون األرائك شغل فاكهون

    

  

 يد في الجدول التالي:     ا يناسبها من أحكام التجوماختر من المفردات القرآنية التي بين القوسين  -2

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

 المفردات القرآنية الحكم التجويدي

  إدغام بال غنة

  حقيقي إخفاء

  إظهار حلقي

  قلقلة كبرى

  إدغام بغنة

  إظهار شفوي

  مد جائز منفصل

 

(هو وأزواجهم يف ظالل على األرائك 55اليوم يف شغل فاكهون)قال تعاىل: ))إن أصحاب اجلنة    
(وامتازوا اليوم أيها 58(سالم قوال من رب رحيم)57(هلم فيها فاكهة وهلم ما يدعون)56متكئون)
( ((.60(أمل أعهد إليكم اي بين ءادم أن ال تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبني)59اجملرمون)  
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                                                               بين داللة قوله تعالى: ))سالم قوال من رب رحيم((:-3

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

 

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

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

 

                                                                    اقترح أسباب كل مشكلة والحلول المناسبة لها:-5

 الحلول المناسبة لها سبب المشكلة وصف المشكلة

 لمنزل تستهلك كميةاالعاملة في -

 كبيرة من المياه.

  

 ع صوته على أحد الطلبة يرف-

 معلمه.

  

 

 

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

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

 

                                                                                                                        لجوارح واستخدامها في الخير والطاعة:                          اوضح كيفية صون -7

 استخدامها في الخيركيفية  كيفية المحافظة عليها الجوارح

 والطاعة

   العينان

   األذنان

   اليدان

 

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

 

 العمل الدليل

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

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

 فليصل رحمه".

 

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

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

 ظننت أنه سيورثه".
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                                                               السُّؤاُل الثَّاني :     

ا يَليه:الشَّرياقرأ الَحديث -  ف اآلتي ثُمَّ أجب َعمَّ

 

 

 

 
 

                                                                                                                                            الشريف:فسر معاني مفردات الحديث  -9

 ................................................................................................................: إمعة -أ

                               ..............................................................: ......................................وطئوا أنفسكم-ب

                                                                                                                                                                           قارن بين التقليد واالتباع وفق الجدول التالي:-10

 مثال مفهومه الكلمة

   تقليد الشر.-

   اتباع الخير.-

 

                                                                                      انقد الحاالت التالية مبينا السبب:                                                      -11

 السبب أعارض أؤيد الحاالت

    في كل تصرفاته. ينقاد لزمالئه-

 خريات في لباسهنتحب تقليد األ-

 غير المحتشم.

   

 ظا غير يكرر عبارات وألفا-

 مناسبة تقال في األفالم والبرامج

 التلفزيونية.

   

 

                                                       الجدول التالي: ميز ما يجوز اتباعه من المواقف كما في -12

 ال اتبع أتبع الموقف

   ت في التعليم والبحث العلمي.استخدام اإلنترن-

   ر دون تثبت عبروسائل التواصل اإلجتماعي.نشر األخبا-

   الغياب الجماعي عن المدرسة. اتفق زمالئي على-

 م على زراعة ساحة اتفق زمالئي مع المعل-

 المدرسة.

  

                

 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 

 أن تحسنوا،وإن أساءوا فال تظلموا".

 رواه الترمذي()
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      ر:      شدهم في فعل الناس في فعل خير واجتناب تقلي صنف الجمل اآلتية مبينا آثار كل من اتباع-13

 صالح المجتمع-نفسهبخسران الثقة -ق الفاضلةانتشار األخال-فساد المجتمع وتفككه-)ثقته الكبيرة بنفسه

 انتشار الرذائل(-وتماسكه

 آثار تقليد الناس في فعل شر آثار اتباع الناس في فعل خير

  

  

  

 

                                                                                                                                  حة:                  أمام العبارةغير الصحي (  X)    أمام العبارة الصحيحة وإشارة (   √ضع إشارة)   -14

 هللا.)          (يكون المسلم قويا إن اتبع شرع -

 )          (المسلم الحق يعمل ما يرضي هللا.-

 رفض مشاركة زمالئه احتجاجهم على إدارة المدرسة.()          -

 

                                                                                                 :الثَّال ث السُّؤالُ 

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

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

                                                                        استنتج من اآلية الكريمة التالية مايلي: -16

ن ما شارة مسااكينع))ال يؤاخذكم هللا باللغو في أيماانكم ولكان يؤاخاذكم بماا عقادتم األيماان فكفارتاه إطعاام  قال تعالى:

ذا حلفااتم إكفااارة أيمااانكم  أوسااط مااا تطعمااون أهلاايكم أو كسااوتهم أو تحرياار رقبااة فماان لاام يجااد فصاايام ثالثااة أيااام ذلااك

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

 ..........................................طرق كفارة األيمان: .....................................................................-أ

 .......................................................................................الحكمة من تنوع الكفارات: ..............-ب

 .......................................بإطعام المساكين: ...........................................................داللة البدء -ج

                            ن)لغو،منعقدة،غموس(للحاالت التالية:                       حدد كفارة كل يمي-17

 غموس منعقدة لغو المثال

 أسافر إلى أوربا فغيرت رأيي وسافرتأقسمت أني س-

 ألداء العمرة.

   

    بين خالفه.أقسمت على شيء صادقا فت-

    أقسمت على شيء زورا.-
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                                                                                                 عرف مفهوم النذر؟ -18

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

                                                                                ذر؟أذكر أهمية الوفاء بالن-19

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

                                                                                                       عدد أنواع النذور؟-20

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

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

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

                                                                                    الحاالت التالية وفق الجدول التالي: صنف-21

 الوفاء به ال يلزم م الوفاء بهيلز صيغة النذر

   كله. نذر هلل  إن شفاه صام الدهر-

   صدقة.نذر هلل إن نجح ابنه تصدق ب-

 مناقصة نذر هلل إن خسر جاره في ال-

 أطعم مساكين.

  

 ائزة التميز المدرسينذر هلل إن فاز في ج-

 أكرم زمالءه بالعصائر.

  

 

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

 ال ينعقد ينعقد المقسم به

   وهللا.-

   وشرفي.-

   والبيت المعمور.-

   والكعبة الشريفة.-
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                                                               ب ُع :االسُّؤاُل اْلرَّ 

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

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

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

 النتائج العتاد عدد المقاتلين األسباب الغزوة

     بدر

     حنين

 

                                                                                                              حدد فيما يلي:-24

 .....................................................................................................أسباب التفوق الدراسي: -أ

 ....................لشعوب: ................................................................................أسباب تقدم ا-ب

                                                                                                                                                                        ة حنين:استنبط العبر المستفادة من غزو-25

وعلااى هللا فليتوكااال ال تعااالى: ))إن ينصااركم هللا فااال غالااب لكاام وإن يخااذلكم فماان ذا الااذي ينصااركم ماان بعااده قاا-أ

 المؤمنون((.

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

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

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

م لخطاب مخاطبا الجيش:"إنكم ال تنصرون على عدوكم بقوة العدة والعتاد إنما تنصرون عليه بطاعتكقال عمر بن ا-ج

 لربكم".

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

                                                                                                                                                                                     اقترح حلوال مناسبة للتحديات التالية:-26

 الحلول التحديات

  الجهل.-

  الفقر.-

  التعصب.-

  التطرف.-

  الحرب.-

 



 

7 
 

                                                                                         وضح كيفية الجهاد في األحوال التالية:-27

 ألفكار المغرضة التي تسعى إلى النيل من ديني ووطني.ا-أ

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

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

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

 لمغريات والملهيات التي تضيع الوقت وتبعد الشباب عن العمل واكتساب العلم والقراءة.ا-ب

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

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

 

سُ      : السُّؤاُل اْلَخام 

                                                              استنتج من الحديث الشريف التالي مايلي:-28

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

 ونروك من الماء البارد".

عليه اإلنسان يوم القيامة.  أول ما يحاسب-أ

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

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

 ...................................فسه: ......................................................................................ن-

 .....................................................................................أفراد أسرته وأقاربه: .................-

 ..................................طنه: ......................................................................................و-

 خرين:ار حسن استثمار المسلم لصحته في نفع اآلآث-ج

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

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

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

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

 

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

 قال رسول هللا)ص(:"الطهور شطر اإليمان".

................................................................................................................................... 
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                                                                       انقد التصرفات التالية مبينا السبب:-30

 ..............................عره. ..........................................................................يهمل نظافة ش-أ

 شارع خارج سلة المهمالت.وترمي بها في ال تنظف بيتها من األوساخ-ب

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

 .األوراق والمعلبات التي استخدمها في األماكن المخصصة لها في ساحة المدرسة يحرص على رمي-ج

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

 

                                              لتصرفات التالية:             اتوقع النتائج المترتبة على -31

 النتائج التصرفات

  يات.اإلسراف في تناول الحلو-

  ثرة.شرب العصائر الغازية بك-

  افية من الماء يوميا.عدم شرب كمية ك-

  على التوازن الغذائي في وجباته اليومية. الحرص-

 

 

 

 

 

 

 

 


