
 
 بسم هللا الرحمن الرحيم                                 

  مادة التربية اإلسالمية  
    )6ورقة عمل رقم (
         

  العاشر  الصف :                                                                                          االسم:

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

 تشمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية: 

مقاصد  سورة البقرة  
 الشريعة

القيادة   مراتب الدين   احكام الوقف   حفظ اللسان
  الهاشمية

 

 بعد دراستك للمادة من مقرر الكتاب قم بحل ورقة العمل هذه للتأكد من فهم المادة ومراجعتها
 

  السؤال األول عرف ما يلي : 

  ................... ) االفراط هو ................................................................................................................1

  ............................................................ ) التفريط هو ......................................................................2

  ............... ) الوسطية هي ................................................................................................................ 3

  .. .............................................................................................................................) حفظ الدين هو 4

  ................. ..) الغلو و التشدد.............................................................................................................5

  ..................... )اللعن ......................................................................................................................6

  ...................................................... ) الفحش و البذاءة........................................................................7

  ................... ) وقف التالوة ...............................................................................................................8

  ............................................................................................ ) اإلسالم ............................................ 9

  ................... )االيمان ....................................................................................................................10

  ... .............................................................................................................................) االحسان ....11

  .................. ) آل البيت ..................................................................................................................12

  
  السؤال الثاني عرف براوي حديث حفظ اللسان ( اسمه , كنيته , صفاته , منزلته ) 

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

  
  السؤال الثالث اذكر مثال من حال السلف مع حفظ اللسان  

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

  
  



  

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

  املى الفراغ فيما يلي : الرابع السؤال  
  سورة البقرة سورة ..............................  )1

  .......................................................  تظهر خاصية الوسطية في اإلسالم من خالل   )2

  ) كم صلى المسلمون باتجاه بيت المقدس ........................................................ 3

  .. ) سبب تحويل القبلة من المسجد األقصى الى المسجد الحرام ..................................................4

  ) معنى كلمة لكبيرة ................................................ 5

  ) معنى كلمة شطر ................................................. 6

  ) كيف تكون الدعوة الى الدين ............................................................ 7

  ............................................................... ) شرع اإلسالم الجهاد ل ... 8

  ) معنى كلمة الطعان ...................................................................... 9

  ) عالمة الوقف (ال ) تعني ............................................................... 10

  ة التي تختص بجوارح العبد وما يظهر عليها من اعمال هي ............................................ ) المرتب11

  هي ..............................................................................  ته المرتبة التي تستوي فيها سريرة العبد مع عالني  )12

  ست عام.......................... ادرة (كلمة سواء ) هي.......................................... وتأس) المؤسسة التي اطلقت مب 13

  رسالة عمان الملك.............................................................. عام ...........................  ) اطلق14

  .......... ) الهدف من اطالق مبادرة كلمة سواء ...........................................................................................15

  
  
  

  ضع إشارة صح امام العبارات الصحيحة وخطأ امام العبارات الخاطئة  الخامسالسؤال  

  ) سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن الكريم (      ) 1

  ) حولت القبلة الى المسجد الحرام في السنة الثالثة بعد الهجرة (      )2

  ) من حفظ الدين الدعوة إليه (     ) 3

  راه الناس على اعتناقه (    ) ) دعا اإلسالم الى اك4

  ) من اعظم شعائر اإلسالم االمر بالمعروف و النهي عن المنكر (     ) 5

  في تنفيذ أوامره (       )) عدم التشدد بالدين يعني التساهل 6

  ) اعالن الجهاد يكون بأمر رئيس الدولة فقط (      ) 7

  ) الملك الذي قام بتأسيس مؤسسة ال البيت هو الملك عبدهللا األول (     ) 8

  (     )  2010) اطلقت مبادرة الوئام بين األديان عام  9

  (      )  )الوقف االختباري يكون بطلب المعلم10
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 مدرس المادة: أ. عبيده الزغول 
 

  السؤال الرابع اذكر ما يلي: 

  ) من مقاصد الشريعة اإلسالميةأ

1                  .............................................................(2 ................................................................(  

                                3............................................................................(    

  ب) من أهمية الدين في الفرد والمجتمع  

1                   .............................................................(2 ......................(    .......................................

  االحكام التي جاء بها اإلسالم لحفظ الدين  والمبادئ ) من  ج

1                  .............................................................(2 ................................................................(  

                                3............................................................................(    

  المسلم لسانه عنها    ان يصوناألمور التي يجب ) من د

1                  .............................................................(2 ................................................................(  

                                3..........................................................................(..    

  خطورة الطعن و اللعن و الفحش ) ه 

1                  .............................................................(2 ................................................................(  

  أنواع وقف التالوة  ) و

1................................................(                  .............2 ................................................................(  

                                3 ............................................................................(  

  اثار االحسان على الفرد من  ز)

1                  .............................................................(2 ................................................................(  

                                3..........................................................................( ..  

  المبادرات التي اطلقها الهاشمين لنشر صورة اإلسالم الصحيحة  ) من  ح

1                  .............................................................(2 ................................................................(  

                                3.......( .....................................................................  

  األفكار التي تضمنتها رسالة عمان  ) من ط

1                  .............................................................(2 ................................................................(  

                                3 ............................................................................(  

              

                            
  

  وفقكم هللا تعالى لما يحبه ويرضى 
  
  


