تَعْلي ٌم متم ّيزٌ َو ُم ْعتَ َمدٌ د َْو ِليًّا بِ ُه ِويَّ ٍة إِسْالمِ يَّ ٍة

دائرة الدّراسات األدبيّة
ّ
ف الثامن
تدريبات إغنائيّة في مادّة التّربية اإلسالميّة لل ّ
ص ّ
ي األ ّول 1029/ 1028
الفصل الدّراس ّ

تدريبات إغنائيّة في التّربية اإلسالميّة

اسم ّ
الطالبـــ  /ــة......................................................................:
ال ّ
صفّ ..................................................................................:

ملحوظة مه ّمة:
تهدف هذه المادّة اإلغنائيّة إلى تدريب ّ
الطالب على أنماط أسئلة اختبار نهاية الفصل الدّراسي األول،
وهي ليست بديلة عن كتاب ّ
الطالب ،كما أنّها ال تُغني ــ قطعًا ــ عن مراجعته؛ لالستعداد الختبار نهاية الفصل،
ي األول / 8102
مع ضرورة مراعاة جميع ما ورد في قوائم المواضيع الدّاخلة في اختبار نهاية الفصل الدّراس ّ
 8102م.

دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة – هناية الفصل األول 1028/1029

الّتبية اإلسالميّة
ّ

ف الثّامن  7من  1صفحة
للص ّ
ّ

األول :التّفسير
ال ّ
سؤال ّ
الرابط ،أجب عن
أو اًل :من خالل دراستك لدرس (عاقبة المتقين)،
ّ
وبالرجوع إلى التفسير في ّ
ّ
األسئلة اآلتية:
https://www.youtube.com/watch?v=Z9DRVDv-RK8

أ  -اكتب معنى الكلمتين اآلتيتن:
الكلمة
العزيز

المعنى

الحكيم
ب ـ ما مناسبة اآليات في سورة الصف؟
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

جـ ـ و ّ
ضح تسبيح المخلوقين هلل تعالى؟
 -بلسان الحال:

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

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

 -لسان المقال:

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

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

سابقة.
د  -اكتب ثالثة أمور أرشدت إليها اآليات الكريمة ال ّ
-1

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

-2

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

3

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

دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة – هناية الفصل األول 1028/1029

الّتبية اإلسالميّة
ّ

ف الثّامن  7من  2صفحة
للص ّ
ّ

الرابط،
الرابحة)
وبالرجوع إلى أحد كتب التفسير في ّ
ّ
ثانياا :من خالل دراستك لدرس (الت ّجارة ّ
أجب عن األسئلة اآلتية:
https://www.youtube.com/watch?v=Z9DRVDv-RK8

أ  -اكتب معني الكلمات القرآنية اآلتية:
الكلمة

المعنى

ال َح َواريُّون
عد ٍْن
َجنَّات َ
يب
َوفَتْ ٌح قَ ِر ٌ
أليم}.
ب-ف ّ
ب ٍ
سر قوله تعالىَ { :يا أيُّ َها الّ ِذينَ آمنُوا َهل أدلّكم على ِت َجار ٍة تنجي ُك ْم من عَذا ٍ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

الرابحة.
ي صفحة  ،221اكتب ثمرات الت ّجارة ّ
جـ ّ -
بالرجوع إلى الكتاب المدرس ّ
 -اآلجلة:

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

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

 -العاجلة:

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

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

دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة – هناية الفصل األول 1028/1029

الّتبية اإلسالميّة
ّ

ف الثّامن  7من  3صفحة
للص ّ
ّ

سؤال الثّاني :الحديث الشّريف
ال ّ
أو اًل :من خالل دراستك لدرس (خصال اإليمان) ،أكمل الحديث الشّريف ،ث ّم أجب عن األسئلة
ّ
اآلتية:
اَّلل ﷺ " :من كانَ ي ُ
سو َل ه ِ
ُؤمن
عن أبي هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال َر ُ

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

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

صا عن راوي الحديث الشّريف.
الرابط التّالي ،ث ّم اكتب مل ّخ ا
أ  -شاهد الفيديو في ّ
https://www.youtube.com/watch?v=9IXm0TROjuc
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ي صفحة  12اكتب الكلمة المناسبة للمعنيين اآلتيين:
بّ -
بالرجوع إلى الكتاب المدرس ّ
الكلمة

المعنى
ّ
بحق
فليتكلّم
أي اإليمان الكامل الذي يُنجي من العذاب.

ج  -ض ع عالمة (√) إذا كانت اإلجابة صععحيحة ،وعالمة (×) إذا كانت اإلجابة غير صععحيحة
فيما يأتي:
 1ـ أسلم أبو هريرة  -رضي هللا عنه ( -راوي الحديث) زمان الح ّجاج بن يوسف.

(

)

ضيف.
 - 2من خصال اإليمان قول الخير وإكرام الجار وإكرام ال ّ

(

)

صوت حت ّى يتم ّكن الجميع من سماع ما تقول.
 - 3من آداب الكالم رفع ال ّ

(

)

دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة – هناية الفصل األول 1028/1029

الّتبية اإلسالميّة
ّ

ف الثّامن  7من  4صفحة
للص ّ
ّ

ق ال ّ
طريق) ،أجب عن األسئلة اآلتية:
ثانياا :من خالل دراستك لدرس (ح ّ
صا عن راوي الحديث الشّريف.
ي صفحة  ،211اكتب مل ّخ ا
أّ -
بالرجوع إلى الكتاب المدرس ّ
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... ....................................................
........................................................................................................................................................................

ي صفحة  ،211أكمل كتابة الحديث الشّريف التّالي:
بّ -
بالرجوع إلى الكتاب المدرس ّ
عن أبي سعيد الخدري -رضي هللا عنه – عن النبي ﷺ قال " :إياكم والجلوس على ّ
الطرقات فقالوا :ما
لنا بُد

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

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

جـ  -ض عالمة (√) إذا كانت اإلجابة صحيحة ،وعالمة (×) إذا كانت اإلجابة غير صحيحة
فيما يأتي:
 1ـ توفّي أبو سعيد  -رضي هللا عنه ( -راوي الحديث) بمكة المكرمة.

)

(

سابق التّحذير من الجلوس على ّ
الطرقات.
 - 2جاء في الحديث ال ّ

(

)

 - 3األمر بالمعروف والنّهي عن المنكر مستحبّ .

(

)

دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة – هناية الفصل األول 1028/1029

الّتبية اإلسالميّة
ّ

ف الثّامن  7من  5صفحة
للص ّ
ّ

سؤال الثّالث :العقيدة اإلسالميّة.
ال ّ
صور) ،شاهد الفيديو ،ث ّم أجب
من خالل دراستك لدرس (حقيقة الموت والبرزخ والنفخ في ال ّ
عن األسئلة اآلتية:
https://www.youtube.com/watch?v=PUB4khOLpTw

أ ِ -صف أحوال الناس عند الموت من خالل الكتاب ص .211
-1

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

-2

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

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

ب  -ض عالمة (√) إذا كانت اإلجابة صحيحة ،وعالمة (×) إذا كانت اإلجابة غير صحيحة
فيما يأتي:
)
(
الروح من الجسد.
 - 1الموت هو خروج ّ
)
(
 - 2هناك بعض الناس يُنكرون حقيقة الموت.
)
(
ب النّاس في الحياة البرزخيّة.
 - 3يُعذّ ُ
الراب  :الفقه وأصوله
ال ّ
سؤال ّ
أو اًل :من خالل دراسععععتك لدرس (أحكام المسععععح على الخفين والجبيرة) ،شععععاهد الفيديو ث ّم أجب
ّ
عن األسئلة اآلتية:
https://www.youtube.com/watch?v=9VM_bOzWJkc
أ  -امأل الفراغات بما يناسبها.
ُ - 1مدّة المسح على الخفّين للمسافر
ُ - 2مدّة المسح على الجبيرة للمقيم

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

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

 - 3يبدأ وقت المسح على الخفّين للمقيم من ...............................وينتهي عند
 - 4من نواقض المسح على الخفين

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

 ...............................................و ................................................
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الّتبية اإلسالميّة
ّ

ف الثّامن  7من  6صفحة
للص ّ
ّ

سيرة واآلداب
سؤال الخامس :ال ّ
ال ّ
الرابط أدناه أجب عن األسئلة اآلتية:
من خالل دراستك لدرس (غزوة خيبر) ،ومشاهدة الفيديو على ّ

https://www.youtube.com/watch?v=Lsfa14ElCAc
أ  -ضع عالمة (√) إذا كانت اإلجابة صحيحة ،وعالمة (×) إذا كانت اإلجابة غير صحيحة فيما
يأتي:
 1ـ حدثت غزوة خيبر سنة  7هـ.

(

)

الرسول ﷺ على جميع حصون اليهود في خيبر.
 - 2انتصر ّ

(

)

 - 3لم يقاوم اليهود في غزوة خيبر إطالقًا.

(

)

ب  -علّل :هرب اليهود في غزوة خيبر إلى حصونهم.
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

جـ  -اكتب اثنين من الدّروس المستفادة من غزوة خيبر.
-1

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

-2

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

انتهت األسئلة

دائرة ال ّدراسات األدبيّة التّدريبات اإلغنائيّة – هناية الفصل األول 1028/1029

الّتبية اإلسالميّة
ّ

ف الثّامن  7من  7صفحة
للص ّ
ّ

