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 دولة فلسطين
  

 State of Palestine 
 Ministry of Education & Higher Education وزارة التربية والتعليم العالي

 Directorate of Higher Education / Hebron الخليل/  العالي مديرية التربية والتعليم

 ورقة عمل       
في المجتمع البشري اإليمان أثر  

 التربية اإلسالمية
 الثاني عشرالصف 

 (عجميع الفرو)

           ناريمان النتشة:إعداد المعلمة   
                       

 

                             : الصحيحة فيما يأتينضع دائرة حول رمز اإلجابة ( 1
 ما المقصود باإليمان؟ .1
 .تصديق بالجنان وإقرار باللسان  .ب                         .تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. أ 
 .إقرار باللسان وعمل بالجوارح. د                                    .تصديق بالجنان، وعمل بالجوارح .ج   
 

   ؟عىل الفرد  من آثار اإليمانليست أي اآلتية . 2
 .النرص والغلبة. د          .التضحية والفداء .ج             .الصبر والرضا .ب           .استقامة السلوك. أ
 

 

ي قوله تعاىل . 3
 
ا علينا نرص المؤمني   : "ما أثر  اإليمان عىل المجتمع اف

ً
 ؟"وكان حق

 .التضحية والبذل .د                 .العزة والشجاعة .ج            .النرص والغلبة .ب              .األمان والطمأنينة .أ  
 

 أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض"دل عليه قوله تعاىل يما  أثر اإليمان الذي  .4
ّ
 ؟"ولو أن

ي الرزق والنعم . أ 
 
كة ف ي الرزق والنعم .ب          .البر

 
ة ف  .الرضا والطمأنينة .د          .النهضة والتقدم .ج          .الكبر

 
 وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكو  ومن أراد اآلخرة وسىع لها سعيها "عالم يدل قوله تعاىل .5

ً
 ؟"رأ

           .استقامة السلوك واألخالق .ب                .اإليمان معيار صالح األعمال .أ
ي التوبة. د                          .األمان والطمأنينة .ج 

 
 .المسارعة ف

 
 

 

 أي األمثلة اآلتية تعد من من العمل بالجوارح؟. 6
 .اإليمان الرسل .د          .اإليمان بالمالئكة.ج              .اله إال هللا شهادة أن ال .ب            .إقامة الصالة .أ   

 
 

تب عىل . 7  السلوك واألخالق؟ ستقامةاما األثر الذي يتر
 .ستغفارالتوبة واال  .د              .السخاء والعطاء .ج            .الشعور برقابة هللا .ب           .الرضا بقضاء هللا .أ 

 
ي سلوكه وأخالقه؟ .8

 
 ما السبب الذي يجعل المؤمن مستقيما ف

          .إيمانه بالقضاء والقدر .ب                                  .إيمانه بالجنة والنار .أ  
 .اهتمامه بتحقيق مصالحه .د                        .استشعاره رقابة هللا سبحانه .ج  
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؟ .9  ما الذي تستنتجه من العالقة بي   خطاب اإليمان للجماعة والعمل الجماعي
 .الدعوة إىل الوحدة الوطنية .ب                            .ختالفبتعاد عن اال الدعوة إىل الوحدة واال  .أ 
 .الدعوة إىل الوحدة القومية .د                                           .وة إىل الوحدة العرقيةدعال .ج
 

     
 ما مقوم اإليمان الذي يشمل أركان اإلسالم والشعائر الدينية؟ .10

 .بالجوارحالعمل  .د                  اإلقرار باللسان .ج        .التصديق بالجنان .ب           .اإليمان بالقلب .أ  
 

 ؟"ومن يؤمن باهلل يهد قلبه":عالم يدل قوله تعاىل .11

 .استقامة السلوك واألخالق .ب                            .اإليمان معيار صالح األعمال .أ
ي التوبة. د                                      .العزة والشجاعة .ج

 
 .المسارعة ف

 
 علينا نرص المؤمني   ":عالم يدل قوله تعاىل .12

ً
 ؟"وكان حقا

 .النرص والغلبة .د                           .التضحية والفداء . ج               .العزة والشجاعة .ب                .الصبر والرضا .أ
 

  

 .مقومات اإليمانما هي ( 2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 1

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3
 
 . والطمأنينةنعلل من آثار اإليمان على المجتمع المؤمن تحقق األمان ( 3
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .أثرًا من آثار اإليمان على كل من الفرد والمجتمعنستنتج ( 4
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 وفقكم هللا                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


