
. 
ة ا لتربية الإلسالمية  لمصف الثامنمراجع  

/ فسر المفردات التالية :  1س  

  ............................................................................القرية:*

..............................:......................................بثالث فعززنا*  

.....................................................................*تطيرنا بكم :..  

 *مسرفون :........................................................................

: ما الحكمة من ضرب األمثال فى القرآن الكريم ؟  2س  

.....................................................*..............................  

: ما موقف أهل القرية من رسل هللا تعالى ؟  3س  

...................................................................................* 

: لماذا أرسل هللا تعالى الرسول الثالث ألصحاب القرية ؟  4س  

....................................*...............................................  

: قال تعالى : ) قالوا ربنا يعمم إنآ إليكم لمرسمون وما عمينآإال البالغ المبين (. 5س  

ما مهمة الرسل عميهم السالم كما فهمت من اآليتين السابقتين ؟  -  

..............................................................*....................  



 

فهمت من دراستك لهذا الدرس . كما : ما حكم التطير والتشاؤم فى اإلسالم6س  

...................................................................................* 

 

تخوف محمود ( :  –التخوف فى األمثمة التالية ) تخوف مذموم : بين نوع  7س  

 المثال  وف نوع التخ

من قدوم رجل عند انقطاع الكهرباء  تشاءم   

 ال يخرج إلى العمل بحجة أنه متخوف من حدوث حادث له فى الطريق  

 تخوفت ام عمى ابنها من المعب فى الطريق العام  

شهر صفر  قربتخوف شخص من    

 

: أكمل الجدول التالى بما يناسب من اجابات :  8س  

 أصحاب القرية

 

موقف رسل هللا من تطاول أهل 
 القرية وتكذيبهم 

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

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

عالمات تطاول أهل القرية 
 عمى رسل هللا

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

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

 أسباب تكذيب أهل القرية

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

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



 

 

ريف التالى : ش:أكمل كتابة الحديث ال9س  

عن أبى هريرة رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " من عادى لى وليا فقد آذنته 
...................بالحرب ..........................................................  

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

...................................................................................."  

: فسر المفردات التالية :  11س  

...........*عادى لى : ............................................................  

 *وليا : ............................................................................

 *النوافل : ..........................................................................

: ما هى مكانة المؤمنين المتقين عند هللا تعالى ؟  11س  

...................*................................................................  

مما يمى : عرف كاًل : 12س  

 *فرض العين : ....................................................................

..............................مثال عمى فرض العين :............................  - 

 *فرض الكفاية :....................................................................

  مثال عمى فرض الكفاية : ........................................................ -

3 



 

   

: قال ملسو هيلع هللا ىلص  : " وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه " 13س  

اللة قوله ) وما يزال (: ......................................................* ما د  

 * ما هى حاجتنا لمنوافل : ..........................................................

 * ما هى ثمرة النوافل وفوائدها : ....................................................

الفروض والنوافل األتية إلى فرائض ونوافل : ب : رت 14س  

صالة الفجر –صيام رمضان  –أداء العمرة  –التبرع لبناء مسجد  –)حج البيت الحرام   

قراءة  –الوضوء لمصالة  –اخراج زكاة الزروع كل حصاد  –الغسل لصالة الجمعة   

التراويح جماعة ( صالة زيادة ورحمة هللا وبركاته فى السالم _ الفاتحة فى الصالة _   

 الفرائض  النوافل 
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: أجب عن األسئمة التالية : 15س  

 *القضاء لغة : .....................................................................

..القضاء والقدر هو :...............................................................  

اكتب ثالث فوائد لإليمان بالقضاء والقدر: من خالل فهمك لدرس القضاءوالقدر :16س  

...................................................................................* 

...................................................................................* 

......*.............................................................................  

: فرق بين أركان اإلسالم وأركان اإليمان : 17س  

 * أوال أركان اإلسالم هى : .........................................................

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

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

 *ثانيا أركان اإليمان هى : ..........................................................

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

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

: ما حكم اإليمان بالقضاء والقدر ؟  18س  

...................................................................................* 
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د التصرفات التالية مع بيان السبب ::أنق 19س  

 التصرف  النقد  السبب

 يدعوا هللا بالنجاح دون مذاكرة واجتهاد   

 يذهب لمطبيب ويتناول الدواء حسب التعميمات   

 يهمل فى صيانة السيارة ويقول توكمت عمى هللا   

 

نا إليه راجد: عمل لما يأتى : عندما تح 21س عون .ث مصيبة نقول إنا هلل وا   

...........................................................................................* 

 س21 : فرق  بين )أفعال هللا تعالى وبين أفعال البشر( من خالل الجدول التالى : 

 أداء الصالة  

فى المدرسةالتعميم    

 السرقة  

  الزالزل  

 

 انتهت المراجعة – اعداد / أ /سماح جميل 
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