اإلجابات النموذجية الصف الثامن للفصل األول
اسم
الدرس

رقم
الصفحة

النشاط أو األسئلة

9

أفكر وأستنتج

11

أثري خبراتي

الدرس 1

سورة االسراء ،
اآليات الكريمة
( )8-1حادثة االسراء

اسم
الدرس
الدرس 2
اإليمان

12

األسئلة

رقم
الصفحة

النشاط أو التقويم

اإلجابة النموذجية
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :لما القاه النبي صلى هللا عليه وسلم من أذى المشركين ،وتهيئةً له
صلى هللا عليه وسلم للمرحلة المقبلة
 -1يترك إلجابة الطالب
 -2يترك إلجابة الطالب
ً
س :1أ -ليحزنوكم حزنا يبدو في وجوهكم
ليهلكوا وليد ِّّمروا ما تم ّكنوا م ْنه
ب -توعد هللا تعالى بني إسرائيل كلما علو في األرض وأفسدوا أن يبعث عليهم عبادا ً له ،يقفون في
وجه مخططاتهم
س : 2أ -ألنها تحدثت عن بني إسرائيل وإفسادهم في األرض
بَّ -
ألن العبودية هلل تعالى مقام تشريف وتكريم.
جـ  -لبيان صلة ك ًّل منهما باآلخر  ،وألهميتهما ومكانتهما عند هللا تعالى  ،وفي نفوس المسلمين.
س : 3أصحاب قوة شديدة  ،يحكمون السيطرة على البالد
ْ
س : 4فَإِّذَا َجا َء َوعْد أ َ
ار ۚ َو َكانَ َو ْعدًا
علَيْك ْم ِّع َبادًا لَنَا أو ِّلي َبأ ٍس َ
واله َما َب َعثْنَا َ
شدِّي ٍد فَ َجاسوا ِّخ َال َل ال ِّدّ َي ِّ
َم ْفع ً
وال
س :5لبيان وحدة الرساالت بين األنبياء  ،فكلُّهم جاؤوا بدعوة التوحيد هلل سبحانه وتعالى .

اإلجابة النموذجية

14

أتأمل وأستنتج

اإليمان يؤدي بالمسلم إلى االستقامة على طريق الحق والسداد ،واالبتعاد عن طريق الضالل.

15

أثري خبراتي

رفض السحرة الرجوع عن اإليمان رغم تهديد فرعون لهم بالقتل والتعذيب.

16

األسئلة

س :1التصديق الجازم بأركان اإليمان الستة ،والعمل بها.

اإلجابات النموذجية الصف الثامن للفصل األول
س :2أ -قول هللا تعالى ( :وأن ليس لإلنسان إال ما سعى  ...اآلية ) .يدل على أن اإليمان يؤدي إلى
المراقبة الذاتية لدى المؤمن ،ويؤدي إلى اخالص العمل واتقانه؛ ألن كل إنسان سيحاسب على عمله يوم
القيامة ،وسيجازى عليه.
ب -قوله تعالى ( :وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم  ...اآلية ) .يدل على أن اإليمان يؤدي إلى المراقبة
الذاتية لدى المؤمن ،ويؤدي إلى اخالص العمل واتقانه؛ ألن كل إنسان سيحاسب على عمله يوم القيامة،
وسيجازى عليه.
ج -قوله تعالى ( :وتعاونوا على البر والتقوى  ...اآلية ) .يدل على أن اإليمان يقود المؤمنين إلى
التعاون على البر والتقوى واألعمال الصالحة ،والتناهي عن اإلثم والعدوان واألعمال السيئة.

س :3أ -ألن اإليمان متى كان متمكنا ً من النفوس ،فإن صاحبه يط ِّّبق كل ما
يؤمر به ،وكل ما يفرض عليه من هللا تعالى دون أي تردد أو جدال.
ب -ألن اإليمان وحي من هللا تعالى ال يمكن أن يتغير من نبي إلى آخر؛
فكل األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم أمروا أقوامهم بأن يؤمنوا باهلل
تعالى ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،والقدر خيره وشره ،وأن
يعملوا بها ،قال هللا تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ ( سورة األنبياء.) ٢٥ :
ج -ألنهم تجمعهم عقيدة واحدة ،تأمرهم أن يكونووا إخووة متحوابين متونلفين،
ﭼ ( سورة الحجرات.)١٠ :
قال تعالى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ
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اسم
الدرس

رقم
الصفحة
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النشاط أو التقويم
أتعاون وأصوغ

اإلجابة النموذجية
اطمئنان قلب المؤمن باإليمان ،وامتثال أوامر هللا تعالى ،واجتناب نواهيه.

س : 1االبتعاد عن كل عمل أو قول يوقع المؤمن في المعاصي أو يؤدي إلى سخط هللا وعذابه.

الدرس 3
حالوة اإليمان

س : 2أ-حرص المسلم على محبة هللا تعالى ومحبة رسوله صلى هللا عليه
وسلم ،ويظهر ذلك من خالل طاعتهما
20

األسئلة

ب-محبة صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومحبة آل بيته من محبته صلى هللا عليه وسلم
س : 3الصدق في تقديم محبة هللا تعالى ورسوله على ما يحب ويرغب من أمور الدنيا
س : 4اختيار الصحبة الصالحة التي تعينه على طاعة هللا تعالى
س: 5أ -هذا العمل يتنافى مع محبة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم واألصل تقديم الصالة طاعة هلل تعالى
على مشاهدة المباراة ما يحبه ويرغبه من الدنيا
ب -يجب تقديم طاعة والدتها ألنها من طاعة هللا تعالى على حبها للتواصل مع صديقتها على الهاتف
ج -من محبة هللا تعالى أداء الصالة على وقتها ،طاعة هلل تعالى وفي تأخيرها معصية هلل تعالى
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اسم
الدرس
الدرس 4
التالوة والتجويد :
همزة الوصل

رقم
الصفحة
23
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النشاط أو التقويم
أقوم تعلمي وأدائي

الكتاب  ،الذين  ،األمل  ،الذكر  ،الصادقين

التالوة البيتية

 . 2المالئكة  ،السماوات  ،اإلنسان  ،األنفس  ،الذي
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اسم
الدرس

رقم
الصفحة
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النشاط أو التقويم

اإلجابة النموذجية

أتأمل وأستخرج

يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :تيسير سبل العلم والمعرفة

26

أتدبر وأبادر

27

أثري خبراتي

يترك إلجابة الطالب
إذا صام المسلم فإنه يمتنع عن جميع المفطرات رغم قدرته على تناولها ،ولكن مراقبته هلل  ،وعلمه أن
هللا يراه يمنعه من ذلك ،مما يجعله يتقي هللا في سائر أموره األخرى.
 . 1أ .تهذب السلوك وتعين على التقوى
ب .من أكثر األعمال التي تدخل صاحبها الجنة
 .2أ .تقوى هللا  ،حسن الخلق
ب .الواجبات  ،المحرمات
 .1 .3التفريق بين الحق والباطل
 .2دخول الجنة
 .3تيسير األمور
 .4تكفير السيئات
 .6موقف من الطالب يدل على التقوى

الدرس 5
التقوى
28

األسئله
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اسم
الدرس

رقم
الصفحة

النشاط أو التقويم

29

أتأمل وأستخرج

29

أتأمل وأتخيل

31

أفكر وأبادر

31

أثري خبراتي

اإلجابة النموذجية
 -1يحافظون على قيام الليل ،فيقومون أكثر الليلة.
سحر ) كل ليلة.
 -2يحافظون على االستغفار في وقت الثلث األخير ِّمن الليل ( وقت ال َّ
أجر عظيم ،ال يعلم مقداره إال هللا سبحانه وتعالى.
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :دعاء هللا تعالى أن يعينني على قيام الليل.
يترك إلجابة الطالب  //فيذكر أي حديث في الباب .إجابة مقترحة :عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :كان
النبي صلى هللا عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له  :لم تصنع هذا يا رسول هللا وقد غفر
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال  [ :أفال أكون عبدا شكورا ؟ ] متفق عليه.
س :1هو قضاء جزء من الليل في عبادة هللا تعالى.
س:2

-1
-2
-3
-4

الدرس 6
قيام الليل

32
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س:3
-1
-2
-3
-4

النية الصادقة على قيام الليل.
النوم باكراً ،وعدم السهر لغير حاجة.
الوضوء قبل النوم.
توقيت المنبه على الوقت الذي يريد أن يقوم فيه.

قراءة ما تيسر ِّمن القرآن الكريم.
ذكر هللا تعالى.
االستغفار والتوبة من الذنوب.
سؤال هللا تعالى ِّمن خيري الدنيا واآلخرة.

س :4أ -تفضيل هللا تعالى من يقوم الليل على غيره من المسلمين.
ب -األجر العظيم من هللا تعالى لمن يقوم الليل.
ج -غفران هللا تعالى للتائبين ،واستجابة دعاء الداعين.
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اسم
الدرس

الدرس7
نبي هللا صالح عليه السالم

رقم
الصفحة

النشاط أو التقويم
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أتفكر وأستنتج

35

أثري خبراتي

36

األسئلة

اإلجابة النموذجية
ِّمن كذَّب نبيا ً واحدا ً فكأنما كذَّب جميع األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم؛ ألنهم كلهم مبعوثون ِّمن هللا
تعالى ،وكلهم يأمرون بعقيدة واحدة هي عقيدة اإلسالم.
كذَّب قوم ثمود نبي هللا صالح عليه الصالة والسالم ،وقاموا بقتل الناقة ،بعد أن أمرهم نبيهم صالح عليه
الصالة والسالم بعدم التعدي على الناقة ،وعدم قتلها ،فأنزل هللا تعالى عليهم العذاب ،فلم يفلت منهم أحد.
س :1أ -قوم ثمود.
ب -األوثان.
ج -منهم ِّمن آمن به ،ومنهم من استكبر وكفر بدعوته.
د -النجاة ِّمن العذاب.
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سل من عند هللا
س :2لتكون دليالً على أنه مر َ
الحجر.
س :3أ -1 -أصحاب ِّ
ب -4 -الرجفة.

اسم
الدرس

رقم
الصفحة

الدرس 8

التالوة والتجويد :
همزة الوصل والبدء
بها في األسماء

النشاط أو التقويم
أقوم تعلُّمي
ّ ِّ

41
التالوة البيتية

اإلجابة النموذجية
 -1مفتوحه  ،ألنها تكون في ( أل ) التعريف مفتوحه
 -2مكسورة  ،في االسماء تكون مكسورة دائما
 -3مفتوحه  ،ألنها تكون في ( أل ) التعريف مفتوحه
 -4مكسورة  ،في االسماء تكون مكسورة دائما
يترك إلجابة الطالب

تعالى.
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*اسم
الدرس

الدرس 9

سورة االسراء ،
اآليات الكريمة
()12-9

رقم
الصفحة

النشاط أو التقويم

43

أتفكر وأستنتج

44

أطبق وأذكر

45

أتعاون وألخص

45

أثري خبراتي

القرآن واإلنسان
46

التقويم

اإلجابة النموذجية
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة:
أن القرآن الكريم كتاب هداية للناس  ،واإلنسان محور الرسالة
يترك إلجابة الطالب
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة:
رؤية القمر تدل على بداية الشهر واختفاؤه يدل على نهاية الشهر
يترك إلجابة الطالب .
س :1يرشد ألكثر الطرق سدادا ً  ،جعلنا النهار مضيئا ً منيراً ،ليعمل الناس فيه  ،ويبتغوا من رزقه تعالى.
س : 2أن هللا تعالى جعل الليل للهدوء والراحة  ،وجعل النهار للحركة واالشتغال بطلب الرزق ،
عرف بهما حساب األيام والليالي والشهور والسنين .
ومن فوائد الليل والنهار أنّه ي َ
عج ً
سن ِّبﭑل َّ
وال )
سن َ
ش ِّ ّر د َ
ٱإلن َٰ َ
ٱإلن َٰ َ
عا ٓ َءهۥ ِّب ْﭑل َخي ِّْر ۖ َو َكانَ ْ ِّ
سَ ( :3و َيدْع ْ ِّ
س : 4عل هللا ّ
صالً وفق سنن
عز وجل هذا الكون بما فيه مسخرا لإلنسان  ،وجعل كل شيء مقدّرا ً ومف ّ
ف عليها اإلنسان  ،ويس ِّيّر بها حياته على أكمل وجه
وقوانين
ّ
ليتعر َ
س :5أ -تحقيق الهداية للناس  ،فمن اهتدى به استقام أمره في الدنيا واآلخرة
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ب -تبشير الم}منين الذين يعملون الصالحات ويلتمون طريق الهداية باألجر العظيم .
س :6أ -أحرص على طلب الهداية واألخذ بأسبابها
تروى في دعائي  ،وال أدعو إال بخير .
ب -أ َ ّ
س:7
سورة اإلسراء اآليات الكريمة
()12-9
اآليتان الكريمتان
() 10-9
القرآن الكريم
هداية للناس

االآية الكريمه
( )11من طبائع
اإلنسان العجلة
وعدم التأني وعدم
الصبر

اآلية الكريمة
( )12من آيات
هللا تعالى في
الكون

ي أ َ ْق َوم َويبَ ّ
يرا .
صا ِّل َحا ِّ
شِّر ْالمؤْ ِّمنِّينَ الَّذِّينَ يَ ْع َملونَ ال َّ
جْرا َكبِّ ً
ت أ َ َّن لَه ْم أ َ ً
س :8إِّ َّن َٰ َهذَا ْالق ْرآنَ يَ ْهدِّي ِّللَّتِّي ِّه َ
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اسم
الدرس

رقم
الصفحة
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النشاط أو التقويم
أتدبر وأستخرج
أناقش وأستخلص

49
أتعاون وأستذكر
50

أتعاون وأستنتج

الدرس 10

يرضى هللا لكم ثالثا،
ويكره لكم ثالثا
52
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اإلجابة النموذجية
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :اإلخالص هلل تعالى في كل ما يصدر عن المسلم من قول أو عمل،
إقام الصالة ،إيتاء الزكاة
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :ضعف األمة وهوانها ،طمع األعداء بها ،سيطرة اآلخرين على
مقدراتها......
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :عن تميم بن أوس رضي هللا عنه  ،أن النبي صلى هللا عليه وسلم
قال  ( :الدين النصيحة  ،قلنا  :لمن يا رسول هللا ؟ قال  :هلل  ،ولكتابه  ،ولرسوله  ،وألئمة المسلمين
وعامتهم ( متفق عليه
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :التوسط واالعتدال
س -1 : 1صرف المال في غير طاعة هللا تعالى
 -2تجاوز الحد المعقول في اإلنفاق فيما أحله هللا تعالى
س :2بتقديم الرأي الصائب والمشورة النافعة ،وإرشادهم إلى سبل الخير ،وت\كيرهم بذلك بأسلوب
الرفق واللين ،والدعاء لهم بالتقوى والصالح ،والتعاون معهم على الحق وطاعتهم فيه.
س : 3ألنه قد يوقع صاحبه في الضيق والحرج.
س :4المال فيه قيام حياة اإلنسان وقد بين هللا تعالى طرق كسبه وإنفاقه ،فيجب على المسلم التقيد
بالضوابط الشرعية في التصرف به وهو مسؤول عن ذلك المال وسيحاسب عليه
س :5أ -يقدم له النصيحة ويرشده إلى الخير بأسلوب الرفق واللين
ب -قد يؤدي ذلك إلى التنازع والختالف ،واألصل تجنب الكالم الذي ال فائدة منه
ج -ال يعد ذلك من تتبع عورات المسلمين وإنما للتثبت وإعطاء الزكاة لمن يستحقها
د -قد يوقع صاحبه في نشر اإلشا عات والكذب لذلك يجب التثبت من صحة الخبر قبل نشره
ه-األسرار أمانة ونشرها خيانة لها ،وقد نهى هللا تعالى عن إفشاء أسرار المسلمين وأمر بسترها
وكتمانها
و-تصرف صحيح ،ألنها شهادة والمسلم مسؤول عن شهادته أمام هللا تعالى
س: 6ألنه قد يوقع صاحبه في الضيق والحرج مما يسبب الفتن والتنازع واالختالف
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اسم
الدرس

رقم
الصفحة

الدرس 11
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النشاط أو التقويم
أتأمل وأستنتج

اإلجابة النموذجية
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :أذن النبي صلى هللا عليه وسلم لبعض الصحابة بتدوين الحديث
الشريف

اإلجابات النموذجية الصف الثامن للفصل األول
تدوين السنة النبوية
الشريفة
56

اسم
الدرس
الدرس 12
همزة الوصل البدء بها في
األقعال

األسئلة

رقم
الصفحة
60

أقوم تعلمي وأدائي

60

التالوة البيتية

س : 1أراد النبي صلى هللا عليه وسلم أن يتوجه الصحابة رضي هللا عنهم إلى فهم القرآن الكريم وفهمه
س : 2كان له الفضل في تدوين السنه بطريقة مؤسسية منظمة تشرف عليها الدولة
س : 3اإلمام أحمد في مسنده :جمع األحاديث التي رواها كل صحابي بغض النظر عن موضوعها
ووضعها عند اسم ذلك الصحابي.
اإلمام البخاري :جمع األحاديث ذات الموضوع الواحد في كتاب يحمل اسم ذلك الموضوع
س : 4إنشاء مواقع إلكترونية تقدم خدمات متنوعة للحديث الشريف
إقامة جمعيات متخصصة في خدمة الحديث الشريف

اإلجابة النموذجية

النشاط أو التقويم
شفوي أمام المعلم
 . 2ألنها أفعال والحرف الثالث منها مفتوح

اإلجابات النموذجية الصف الثامن للفصل األول

اسم
الدرس

رقم
الصفحة

الدرس13

61

واجب المسلمين
تجاه السنة النبوية
الشريفة

النشاط أو التقويم
أتعاون وأبين

62

أتدبر وأستخرج

63

أثري خبراتي

64

األسئلة

اإلجابة النموذجية
أمر هللا تعالى بإقام الصالة دون تفصيل لكيفية الصالة ،فصلى النبي صلى هللا عليه وسلم وبين للناس
كيفية الصالة بطريقة عملية
فالسنة مفصلة ومبينة لما ورد في القرآن الكريم
يغفر هللا له ذنوبه ،وينال محبة هللا تعالى
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :االغتسال في العيد من سنن النبي صى هللا عليه وسلم  ،وكان عليه
السالم يعود المريض ويسليه  ،وكان يحث عليه السالم على عدم االسراف في الماء
س : 1من خالل تدارسها بين أفراد األسرة ،لمعرفة ما يتعلق بحياة النبي صلى هللا عليه وسلم المتمثلة في

اإلجابات النموذجية الصف الثامن للفصل األول
شمائله ،وأخالقه ،ومعاملته ألهل بيته
إشهارها وتدارسها في المجتمع ومؤسساته من مدارس ومساجد وغيرها
س : 2أ -من نعم هللا تعالى على المؤمنين أن بعث فيهم رسوال يعلمهم القرآن وأحكام الدين
ب -من أعظم مظاهر اهتمامنا بسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتقديرنا له قوال وعمال ،أن نتمثل
أوامره ،ونتجنب نواهيه
ج -الرضا بحكم النبي صلى هللا عليه وسلم
 -2اجتناب نواهيه
س -1 : 3امتثال أوامره صلى هللا عليه وسلم
 -2الفضائيات
-1اإلنترنت
س -1 : 4إحياء السنن المهجورة مثل التكبير والذكر في العشر األوائل من ذي الحجة ،والوضوء قبل
النوم
 -2إتباع هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في األعياد وعيادة المريض وغيرها
اسم
الدرس

رقم
الصفحة

النشاط أو التقويم

65

أقرأ وأجيب

65

أناقش وأستنتج

الدرس 14

البيع

اإلجابة النموذجية
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة:
 -1الشراء
 -2عملية مبادلة السلعة التي يمتلكها البائع للشخص الذي يريدها وهو المشتري مقابل مبلغ من النقود
يدفعها.
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :مشروعية البيع مثبته في القرآن والسنه  ،لتسهيل امور الحياة على
المسلمين للحصول على البضائع والسلع والنقود فيما بينهم
العاقدان  - :البائع سامر
 المشتري وساممح ُّل العقد  :السيّارة
الثمن  :خمسة آالف دينار
صيغة العقد  :الصيغة القولية

66

أح ِّلّل وأحدد

67

أف ّكر وأستنتج

يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :يستطيع البيع من خالل لغة االشارة المفهومة او الكتابه

68
68

أحاور وأستنتج
أناقش وألخص

يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :منعا ً للنزاع والخالف .
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :حتى يعرف ما يأخذ وما يدع ،وحتى يعرف الحالل والحرام ،وال
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69

األسئلة

دخل الربا عليهم من أبواب قد ال يعرفها
يفسد على الناس بيعهم وشراءهم باألباطيل واألكاذيب ،وحتى ال ي ِّ
المشتري ،وبالجملة :لتكون التجارة تجارة إسالمية صحيحة خالصة ،يطمئن إليها المسلم وغير المسلم ،ال
غش فيها وال خداع
َّ
سنة واإلجماع
س :1أ -البيع مشروع في الكتاب وال ُّ
ب -أن يصدر البيع عن إنسان عاقل
ً
س :2أ -ال يتوفر فيه شرط البيع أن يكون مالكا للسلعة
ب -يجب أن يتم البيع بالتراضي بين المتبايغين فال يجوز البيع باإلكراه
جـ -يجب ان يكون الثمن معلوما للعاقدين فبغير ذلك قد اختلت شروط البيع
د -يجب أن يكون قادرأ على تسليم البضاعة ومحصول السنة القادمه ليس بيده عند البيع
س :3التراضي بين المتبايعين
س :4أ -ال يجوز البيع باإلكراه
ب -ألنه ال يصح بيع غير المملوك او غير المقدور على تسليمه
ً
س :5باع سامر سيارته لصديقه حسن قائال  :بعتك سيارتي بستة آالف دينار  ،فقبل بها حسن قائال  :قبلت
 ،ودفع لسامر ثمنها  ،وتسلّم السيارة
البائع  :سامر  ،المشتري  :حسن  ،مح ُّل العقد  :السيارة  ،الثمن  :ستة آالف  ،صيغة العقد  :القولية .

اإلجابات النموذجية الصف الثامن للفصل األول
اسم
الدرس

الدرس 15

رقم
الصفحة

النشاط أو التقويم

72

أتعاون وأتعلم

72

أتدبّر وأستخرج

73

أقترح

ٌ
نبوي
حديث
ٌّ
شريف:
ٌ
الكسب الحالل
74

األسئلة

اإلجابة النموذجية
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة:
 -1انتشار الظلم والفساد في المجتمع
 -2انتشار النزاع والشقاق في المجتمع
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :عناية المسلم بالحالل من القول والعمل والمأكل والمشرب سبب
من أسباب استجابة الدعاء
إتيانه الخبيث الحرام من القول والعمل والمأكل والمشرب من أسباب حرمانه استجابة الدعاء والخير
والبركة
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة:
التاجر :أن يكون صادقا في بيعه
الموظف  :االلتزام في دوامه
الطالب  :االجتهاد في دروسه
س :1أ " -إن هللا أمر المؤمنين بما أمر المرسلين "
ِّي بالحرام  ،فأنَّى يستجاب لذلك "
ب " -مطعمه حرام  ،ومشربه حرام  ،وغذّ َ
ى وتهديد ألمن األفراد والمجتمعات.
سًّ :2
حرم هللا تعالى على عباده الخبائث لما فيها من ضرر وأذ ً
س :3أن هللا تعالى ّ
منزه عن النقائص والعيوب كلها  ،له األسماء الحسنى ،والصفات العلى  ،فال يقبل من
األموال واألعمال واألقوال إال ما كان حالال طيبا
س :4العمل الحالل سبب من أسباب إجابة الدعاء  ،والتوفيق والفالح في الدنيا واآلخرة .
س :5أن المسلم يحرص في ك ِّّل ما يتقرب به الى هللا تعالى بتحري الطيب من القول والعمل  ،وكل ما هو
مشروع مما ال يخالطه حرام أو مفسده .
س : 6أَّ -
إن هللا تعالى ط ِّيّبٌ
ب -ال َي ْق َبل إال طيبا ً
سفر أشعث أغبر
الرجل يطيل ال ّ
جـّ -
س :7الكسب الحالل من أسباب استجابة الدعاء
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اسم
الدرس
الدرس 15
البدء بهمزة الوصل في
أفعال خمسة في القرآن
الكريم

رقم
الصفحة

النشاط أو التقويم

78

أقوم تعلمي وأدائي

78

التالوة البيتية

اإلجابة النموذجية
(اقضيوا)
 .1بالكسر ألن أصل الحرف الثالث مكسور
ِ
 .2بالكسر ألن أصل الحرف الثالث مكسور (ابنِيوا)
 .3بالكسر ألن أصل الحرف الثالث مكسور (إأ ِتيوا)
 . 2واإلحسان  ،بالعدل  ،والمنكر  ،كالتي  ،فاستعذ

اإلجابات النموذجية الصف الثامن للفصل األول

رقم
الصفحة

النشاط أو التقويم

اسم
الدرس

82

أتدبّر وأستنتج

يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :اإلصالح سبب في رحمة هللا تعالى ورفع العذاب عن الناس

سورة اإلسراء

82

أثري خبراتي

اآليات الكريمة
()17-13
الجزاء العادل

83

يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :أهلك فرعون وجنوده بالغرق
س-1 :1أرسال الرسل لنشر الهداية
 -2الحساب العادل
 -3إشهاد اإلنسان على نفسه
س-1 :2معروضا ً
 -2جعلناه مسؤوالً عن عمله
سَ ( -1 :3وك َّل َو َال ت َِّزر َو ِّاز َرة ٌ ِّو ْز َر أ ْخ َر َٰى )

الدرس 17

األسئلة

اإلجابة النموذجية

اإلجابات النموذجية الصف الثامن للفصل األول
ث َرس ً
َ ( -2و َما كنَّا معَ ِّذّ ِّبينَ َحت َّ َٰى نَ ْبعَ َ
وال )
س :4أ -مترفيها
ب -القرون
س :5انحرفوا عن طريق الهداية وسلكوا طريق الضالل والفساد

اسم
الدرس
الدرس 17
حسن الخلق

رقم
الصفحة

النشاط أو التقويم

85
و
86

أصنف ألعزز فهمي

86

أثري خبراتي

اإلجابة النموذجية
* اإلساءة إلى الجار :سوء خلق ألنه عمل يكرهه هللا ويكرهه الناس
* عدم المن على الناس :حسن خلق ألنه عمل يحبه هللا ويحبه الناس
* التأني في كل األمور :حسن خلق ألنه عمل يحبه هللا ويحبه الناس
* القناعة بما في أيدي الناس :حسن خلق ألنه عمل يحبه هللا ويحبه الناس
جوانب المروءة في شخصية سيدنا موسى عليه السالم أن سقى لهما وزاحم الناس على الماء ورحم
ضعف الفتاتان اللتان كانتا تحاوالن تعبئة الماء
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اسم
الدرس

رقم
الصفحة
88

األسئلة

 . 1هو االلتزام بفضائل األعمال وجميل العادات والتخلص من كل عيب أو صفة سيئة
 .2أ .محبة هللا ومحبة الناس
ب .حماية النفس وصونها عما يذمها
 .3التواضع  ،رد اإلسا ءة باإلحسان  ،عبادة هللا (الركوع والسجود)  ،الخوف من هللا وعذابه ،االعتدال
في اإلنفاق ،توحيد هللا ،عدم االعتداء على اآلخرين بالقتل ،والعفة عن الفواحش.
 . 4أ .سوء خلق ألنه من العيب استعمال الضيف
ب .حسن خلق ،ألن من الفضيلة مساعدة الناس.
ج .حسن خلق ،ألن الحياء من الفضائل.
د .سوء خلق ،ألن البذاءة من الصفات السيئة

النشاط أو التقويم

اإلجابة النموذجية

وأدون
أف ِّ ّكر ّ ِّ

الدرس 19

االغتسال

90

األسئلة

ألن الطهارة موافقة للفطرة التي فطر هللا االنسان عليها  ،وألن االسالم دين النظافة.
س -1 :1الجنابة
 -2الحيض
 -3النفاس
س :2أ -وجوب االغتسال في حالة الجنابة
ب -وجوب االغتسال في حالة الموت
جُّ -
يسن االغتسال لصالة الجمعة
س -1 :3باطل  ،ألنه يمنع وصول الماء لألظافر
 -2صحيح .

اإلجابات النموذجية الصف الثامن للفصل األول
 -3باطل  ،ألن تعميم الماء على البدن من أركان االغتسال.
 -4صحيح  ،ألن حكم االغتسال للجمعة سنة .

اسم
الدرس

رقم
الصفحة

النشاط أو التقويم

91

أتأمل وأستخرج

الدرس 20

الم ُّد مفهومه
وأقسامه

95

أقوم ت ُّعلمي وأدائي
َّ

اإلجابة النموذجية
نوحيها
 -1أ -حرف المدّ  :هللا  :األلف  ،العالمين :األلف والياء  ،الرحمن :األلف  ،الرحيم :الياء
ب-حرف المدّ  :ذلك :األلف  ،الكتاب  :األلف  ،هدى :األلف  ،المتقين  :الياء
 حرف اللين  :ريب  :الياءج -حرف المدّ  :األلف والواو والياء في جميع الكلمات هي حروف مدّ .
 -2تكون الواو و الياء الساكنتان حرفي مد إذا سبقهما حركة مجانسة لهما  :أي الواو سبقها ضم والياء
سبقها كسر ،ويكونان حرفي لين إذا سبقا بفتح
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اسم
الدرس
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رقم
الصفحة
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96

أفكر

97
98

أفكر وأستنتج
أتعاون

مواقف من حياة
النبي صلى هللا عليه
وسلم
" الشورى "

99

األسئلة

اإلجابة النموذجية
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :ليكون قدوة لمن بعده من أئمة المسلمين وحكامهم في الشورى
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :يدل ذلك على تكريم اإلسالم للمرأة ةاألخذ بمشورتها
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :المجالس البرلمانية في العصر الحديث
س :1تبادل اآلراء المختلفة ووجهات النظر المطروحه في قضية من القضايا  ،واختبارها من اصحاب
االختصاص بهدف التوصل الى أصوبها لتحقيق أحسن النتائج.
س :2أ -ألنها تمثلت مبدأ الشورى وطبقته في واقعها
ب -ألن عرض اآلراء بحرية تامة وتجرد المستشارين عن الهوى يؤدي الى نتائج موضوعية
ج -ألن المشورة فيها إبداء لألفكار ووجهات النظر فتكشف عن ذوي الكفاءة والخبرة في القضية
المطروحة
س :3إن الشورى عبادة ،وبحث عن الحق والصواب ،ووسيلة للكشف عن المواهب والقدرات ،واختبار
لمعادن الر جال ،وجمع للقلوب وتأليف بينها على العلم والخير واإليمان ،وتربية لألمة ،وبناء لقواها
الفكرية ،وتنسيق لجهودها ،وإفادة من كل عناصرها ،وإغالق ألبواب الشرور والفتن واألحقاد.
س :4أشارت عليه بأن يبدأ هو بما يريد ( النحر) ،فقاموا فنحروا
س : 5المجالس البرلمانية ومجالس الشورى
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اسم
الدرس

رقم
الصفحة

النشاط أو التقويم

101

أتعاون

101

أستخدم مهاراتي

102

أتحاور وأستنتج

103

أستخدم مهاراتي ألتعلم

104

أحاور وأستنتج

الدرس 22

والرهن
الدَّين َّ
104

أنظم معلوماتي

105

األسئلة

اإلجابة النموذجية
 -1يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :الرفق بالناس ،ومواساة المحتاجين ،وتيسير أمور الناس،
وتفريج ك َربهم ،وكلما كانت الحاجة أشد كان الثواب أعظم.
 -2العلم  ،العالج  ،االنفاق .
 -1يترك إلجابة الطالب
 -2الدّائن والمدين والدَّين .
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :أنه من الوسائل التي يستوثق بها صاحب الدَّين من دينه  ،فكما أمر
هللا توثيق الدَّين بالكتابة  ،أمر كذلك بتوثيقه بالرهن.
الراهن  :سعيد  ،المرتهن  :احمد  ،المرهونة  :سيارة سعيد ،
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :الرهن أمانة في يد المرتهن ،فال يجوز له االنتفاع به؛ ألن كل
قرض جر نفعا ً فهو ربا ،فال ينتفع به إال إذا أذن له الراهن
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :
 -1الدَّين :
تعريفه  :مبلغ من المال يقدِّّمه الدّائن للمدين
أركانه  :الدّائن  ،المدين  ،الدّين
حكمة مشروعيته ( فوائده)  :تفريج كربات الناس وسدّ حااتهم
شروطه  -1 :القبول  -2ان يكون كل من الدائن والمدين بالغا عاقال راشدا
الرهن :
ّ -2
تعريفه  :جعل عين ذات قيمة مالية وثيقة بدين .
أركانه  :الراهن  ،المرتهن  ،المرهون
حكمة مشروعيته ( فوائده )  :أنه من الوسائل التي يستوثق بها صاحب الدَّين من دينه
س-1 :1تفريج الكرب والهم
 -2يستوثق صاحب الدَّين من دينه
س : 2طلب حسن من محمد ألف دينار  ،فوافق محمد على إعطاء حسن الدّين مقابل ان يبقي حسن قطعة
من الذهب مرهونةً عنده لحين سداد الدَّين.

اإلجابات النموذجية الصف الثامن للفصل األول
الرهن  :حسن  ،المرتهن  :محمد  ،المرهون  :قطعة من الذهب
قوم بمال .
س -1 :3يصح  ،ألنها ت َّ
قوم بمال .
 -2يصح  ،ألنها ت َّ
قوم بمال .
 -3يصح  ،ألنها ت َّ
 -4ال يصح  ،أل،ه قابل للتلف .
س :4أ -ضمان قيمته .
ب -يبيع المرتهن الرهن ويأخذ قيمة الدَّين  ،وان كان أق ّل من قيمة الدين يطلب من الراهن سداد ما
تبقى ،وان كانت قيمة الرهن أكثر من الدين أخذ حقه ويردُّ للراهن حقه .
س :5أ -اليجوز
ب -ال يجوز
ج -يضمنها
د -ال يجوز
اسم
الدرس

رقم
الصفحة
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النشاط أو التقويم
أتأمل وأستنتج

تجاوز هللا تعالى عنه يوم القيامة ،ومغفرة ذنوبه ،وادخاله الجنة.
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أق ِّيّم موقفا ً

حرمها اإلسالم.
ال؛ ألن هذا ِّمن باب التعاون على المنكر ،وهو ِّمن شهادة الزور التي ّ
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أتأمل وأستخرج
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األسئلة

-1
الدرس23
حديث شريف:
تفريج الكربات

أ َ َحبُّ األ َ ْع َما ِّل ِّإلَى َّ
ع ْنه
ّللاِّ ت َ َعالَى سر ٌ
علَى م ْس ِّل ٍم ,أ َ ْو ت َ َكشِّف َ
ور ت ْد ِّخله َ
عا ،والسعي في تحقيق
ع ْنه جو ً
ع ْنه دَ ْينًا ,أ َ ْو ت َْطرد َ
ضي َ
ك ْر َبةً ,أ َ ْو ت َ ْق ِّ
حاجته.

 -2لها أجر عظيم ،فهي أفضل أجرا ً ِّمن االعتكاف في مسجد النبي صلى هللا عليه وسلم شهرا ً كامالً.

س :1أ -عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني ( أبو هريرة ) رضي هللا
عنه.
ب -تفريج هللا تعالى عنه كربة ِّمن كرب يوم القيامة.
ج -الفضيحة أمام الناس.

اإلجابات النموذجية الصف الثامن للفصل األول

س :2من كان له دَين على آخر مثالً ،وجاء وقت سداد الدين ،وكان المدين
سِّر عليه؛ بأن يسامحه بدَينه،
معسرا ً ال يستطيع السداد فيحسن بالمسلم أن يي ّ
أو بجزء منه ،أو أن يعطيه مهلة أخرى للسداد ،قال هللا تعالى :ﭽ ﯧ ﯨ
ﯶ ﯷ ﭼ ( سورة البقرة٢٨٠ :
ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ
) ،أو أن يعطيه من المال ما يزول به إعساره.
س :3بأن يستر هللا تعالى عيوبه في الدنيا واآلخرة.
س :4ينال بذلك عون هللا تعالى وتوفيقه ورضاه.
ب
ع ْن مؤْ ِّم ٍن ك ْربَةً ِّم ْن ك َر ِّ
س َ
س:5هذه القاعدة تظهر فيما يأتيَ -1 :م ْن نَفَّ َ
س َّ
ب يَ ْو ِّم ْال ِّقيَا َم ِّة.
ع ْنه ك ْربَةً ِّم ْن ك َر ِّ
ّللا َ
الدُّ ْنيَا نَفَّ َ
س َر َّ
اآلخ َرةِّ.
علَى م ْعس ٍِّر يَ َّ
َ -2م ْن يَ َّ
علَ ْي ِّه فِّي الدُّ ْنيَا َو ِّ
ّللا َ
س َر َ
ست ََره َّ
اآلخ َر ِّة.
ّللا ِّفي الدُّ ْن َيا َو ِّ
ست ََر م ْس ِّل ًما َ
َ -3م ْن َ
َ -4و َّ
ع ْو ِّن أ َ ِّخيه.
ع ْو ِّن ْال َع ْب ِّد َما َكانَ ْال َعبْد فِّي َ
ّللا فِّي َ
س :6يقرأ الطالب الحديث الشريف غيبا ً ََ.
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الدرس

رقم
الصفحة

النشاط أو التقويم

الدرس 24

113

أقوم تعلمي وأدائي
ّ ِّ

أنواع الم ّد الفرعي
(الم ّد الواجب المتصل )
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اإلجابة النموذجية
 -1أ -عدم اجتماع حرف المد والهمز في كلمة واحد
ب -تقدُّم الهمز على حرف المد
ج -حرف الواو حرف لين ال حرف مد
 -2أن يأتي الهمز بعد حرف المد مباشرة في كلمة واحدة  ،ومقداره  4أو  5حركات.
 -3الهمزة في آخر الكلمة :السماء  ،ماء  .الهمزة في وسط الكلمة :أولئك .
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اسم
الدرس

رقم
الصفحة

النشاط أو التقويم

115
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أنظم معلوماتي
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اإلجابة النموذجية
 -1يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :اعطاء شيء لالستخدام مقابل ارجاعه في وقت محدد من دون
مقابل
 -2كتاب  ،سيارة  ،مالبس
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :التسهيل على المسلمين
يترك إلجابة الطالب  //إجابة مقترحة :يجب عليه إعادته ألنه ليس ملكه وبذلك خالف أحكام االستعارة
االستعارة :
تعري فها :اعطاء شيء لالستخدام مقابل ارجاعه في وقت محدد من دون مقابل
أركانها  :المستعار منه  ،المستعار له  ،المستعار
من أمثلتها  :استعارة كتاب من المكتبه لفترة زمنيه محددة بدون مقابل.
الحكمة من مشروعيتها  :التعاون بين الناس .
من أحكامها - :على المستعير أن يحافظ على ما استعاره َّ ،
وأال يعرضع للتلف أو الفساد .
 على المستعير أعادة ما استعاره عند انتهاء حاجته منه . ليس للمستعير أن يتصرف في ما استعاره بغير ما أذن له. ال يص ُّح استعارة ما كان االنتفاع به يؤدي الى ذهابه .س- : 1على المستعير أن يحافظ على ما استعاره َّ ،
وأال يعرضع للتلف أو الفساد .
 على المستعير أعادة ما استعاره عند انتهاء حاجته منه . ليس للمستعير أن يتصرف في ما استعاره بغير ما أذن له.س: 2أ -تنتهي االستعارة بموت المعير أو المستعير  ،أو بردّ ما استعاره إلى صاحبه  ،أو بطلب صاحبها
ردِّّها إليه أو بانتهاء مدّة االستعارة .
ب -ألنه ال تصح إعارة ما كان االنتفاع به يذ ِّهبه .
س : 3أ -ال يجوز ،ألنه على المستعير أن يحافظ على ما استعاره وأال يعرضها للتلف أو الفساد.
ب -يجوز  ،واألفضل إعارتها
ج -ال يجوز  ،ألنه ليس للمستعير أن يتصرف في ما استعار بغير ما أذِّن له فيها.
س :4استعار أحمد كتابا ً من المكتبة على ارجاعه بعد اسبوع .
المستعار منه  :المكتبه  ،المستعار له  :احمد  ،المستعار  :الكتاب
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الم ّد الفرعي
( الم ّد المنفصل )
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َّ

اإلجابة النموذجية
-1
أ-موضع المدّ  :أخذنا  ،حرف المدّ  :األلف  ،نوع المدّ  :مدّ طبيعي
موضع المدّ  :ميثق  ،حرف المدّ  :األلف  ،نوع المدّ  :مدّ طبيعي موضع المدّ  :بني إسرائيل  ،حرف المدّ  :الياء  ،نوع المدّ  :مدّ منفصل موضع المدّ  :اسرائيل  ،حرف المدّ  :األلف  ،نوع المدّ  :مدّ متصلب -موضع المدّ  :يا عبادي  ،حرف المدّ  :األلف  ،نوع المدّ  :مدّ طبيعي
 موضع المدّ  :اسرفوا  ،حرف المدّ  :الواو  ،نوع المد ّ  :مدّ طبيعي موضع المدّ  :على  ،حرف المدّ  :األلف  ،نوع المد ّ  :مدّ منفصل موضع المدّ  :تقنطوا  ،حرف المدّ  :الواو  ،نوع المدّ  :مدّ طبيعيج -موضع المدّ  :وقال  ،حرف المدّ  :األلف  ،نوع المدّ  :مدّ طبيعي
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 موضع المدّ  :ذروني  ،حرف المدّ  :الياء  ،نوع المد ّ  :مدّ منفصلد -موضع المدّ  :ما أنزلنا  ،حرف المدّ  :األلف  ،نوع المدّ  :مدّ منفصل
-2
الصفات المشتركة :
المدّ المتصل  :يأتي حرف المد بعده همز  ،يمد بمقدار  4أو  5حركات
المدّ المنفصل  :يأتي حرف المد بعده همز  ،يمد بمقدار  4أو  5حركات
الصفات الخاصة :
المدّ المتصل  :حرف المد والهمز في كلمة واحدة
المدّ المنفصل  :حرف المد في كلمة والهمز في الكلمة التي تليه
123

التالوة البيتية

يترك إلجابة الطالب
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سورة الكهف

التالوة البيتية

سورة الكهف
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أقوم تعلمي وأدائي

التالوة البيتية

اإلجابة النموذجية
 .1م ّد طبيعي  :قال  ،م ّد ل ين  :البحرين  ،م ّد متصل  :شاء  ،م ّد منفصل  :ستجدني إن
 .2الجدار  ،المدينة  ،السفينة
تبدأ بالفتح ألنها بدأت ب ( ال) التعريف
 . 3سبب كسر اتبعتني ألنها فعل والحرف الثالث منها مفتوح
يترك إلجابة الطالب
 –1م ّد منفصل  ،حرف الم ّد في كلمة والهمز في كلمة أخرى
 م ّد واجب متصل  ،حرف الم ّد والهمز في كلمة واحدة م ّد لين  ،ياء ساكنة وما قبلها مفتوح .2القرنين ،األرض ،الشمس
تبدأ بالفتح ألنها بدأت ب (ال) التعريف
يترك إلجابة الطالب

