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 تم تحميل من موقع األوائل  www.awa2el.com (كما يمكنكم مشاهدة الدروس المصورة على قناة اليوتيوب (تبيان
 مدرس المادة: أ. عبيده الزغول 
 

 تشمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية: 

 تفريج الكربات   الدين والرهن 

 
 بعد حل ورقة العمل الخاصة بهذه الدروس قارن إجاباتك باإلجابات النموذجية 

  
 السؤال األول : 

 
 الحاجة  -. للضرورة ١

 وأال يتباطأ في حال قدرته على السداد  - .يجتهد في سداد الدين ٢

 الدين - المدين  -. الدائن ٣

 . رهن شيء من الممتلكات٤

 . أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي ٥

 . فرج أو أزال ٦

 . الشدة العظيمة٧

 . من ال يستطيع قضاء الدين  ٨

 . ان يفرج عليه كربه من كرب يوم القيامة  ٩

 كامال او جزء منه يسامحه بدينة  -ن يعطيه مهلة أخرى للسداد . با١٠

 . يستر عيوبه في الدنيا واآلخرة ١١

 . سرور تدخله على مسلم١٢

 
  السؤال الثاني :

 
 . صح١
 . خطأ، فقط عند انقضاء وقت السداد ولم يسترد ماله٢
 . خطأ، بل عليه ستر على إخوانه المسلمين ٣
 . صح٤
 خالل مدة الرهن  . خطأ، شرط الرهن أن ال يتلف٥
 خطأ , يجوز رهن االرض. ٦
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 السؤال الثالث :
 

 . يشترط فيه أن يكون موجودا وقت العقد ومقدورا على تسليمه.١أ) 
 . ال يجوز أن ينتفع المرتهن بالمرهون أو التصرف به  ٢
 المرهون للراهن بعد سداد الدين  . يجب إعادة٣
 . على المرتهن ضمان قيمة المرهون إذا هلك بسبب تقصير منه ٤
 

 . بالغ ١ب) 
 . عاقل٢
 . غير مجبرين ٣
 . غير ممنوعين ٤
 

 . الراهن ١ج) 
 . المرهون٢
 . المرتهن٣
 

 . التيسير على المعسر١د) 
 المسلم على. الستر ٢
 . تقديم العون لآلخرين٣
 

 السؤال الرابع: 
 

 للمدين   يأخذ حقه ويرد الباقي ●
 يطلب المرتهن من الراهن سداد ما تبقى  ●
 بالغال يصح ألنه طفل غير  ●
 يتكفل بسداد قيمته  واالعقد  اعادةيجب  ●

  
  
  
  
  
  
  
 

  وفقكم هللا تعالى لما يحبه ويرضى  
 معلم المادة أ .عبيده الزغول 

 


