
 
 بسم هللا الرحمن الرحيم                                 

  األول ثانوي /مادة التربية اإلسالمية
 ) 7( رقم ورقة عمل 

  .................... االسم:
 

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

  
 تشمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية: 

 منهج اإلسالم في الوقاية من الجريمة ومعالجتها    الوصية    احكام البيع 

 

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

  : الفراغ فيما يلي أكملالسؤال األول : 

 ..................................... والحكمة من ذلك .......................................... ................................... حكم البيع هو  )1

  و........................................................ ........................................................شروط صحة بيع المرابحة من  )2

  ......... و....................................... .......................................  بالتقسيط وزيادة السعر الن لماذا يجوز بيع السلعة  )3

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

  ......................... ........................................ الن  عقد االستصناع أباحمع المعدوم لكن مع ذلك   ءحرم اإلسالم بيع الشي )4

.........................  .......................................... يكون الشيء المراد تصنيعه في عقد االستصناع معلوم أنوضح ما معنى  )5

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

  ..................................................................................... ألنهاالوصية مستحبة  )6

  وذلك  ..................................... ..................................و.......................................  تجب الوصية على من   )7

  زادت عن ذلك يشترط موافقة ........................................  وإذالتركة تكون الوصية بحدود ثلث ا أنيجب  )8

  تكون الوصية لوارث ..........................................................................................................  أنلماذا ال يجوز  )9

  التركة.................................................................................................. توزيع  فيلماذا يقدم الدين على الوصية  )10

  في المجتمعات .....................................................................................................  األمنأسباب تحقيق   أهممن  )11

  .... ...............اوجب اإلسالم العمل  ل........................................................................................................ )12

  تحقيق العدالة االجتماعية ب...................................................................................................  إلىدعا اإلسالم  )13

  ................................. شرع اإلسالم العقوبات ل....................................................................................... )14

  .................. من الحدود في اإلسالم .....................................و.............................................و....................  )15

  .................................................................. اإليجابية لتطبيق الحدود ............................................ اآلثارمن  )16

  في المجتمع الن...........................................................................................................  األمنالقصاص يحقق  )17

  ..............................................و............................................ من األمثلة على المخالفات التي فيها عقوبة التعزيز. )18
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  مع تصحيح العبارة الخاطئة العبارات الخاطئة أمام)  Xالعبارات الصحيحة و إشارة (  أمام)  √ضع إشارة (   : الثاني السؤال  

  

 ...........................................................(      )بالمساومة بين المتبايعينيحدد سعر السلعة في البيع المطلق  )1
 ...................................)..................... يلزم المشتري في بيع المرابحة لآلمر بالشراء بشراء السلعة (         )2
 يجوز زيادة الثمن في حال تأخر المشتري عن سداد األقساط (        )......................................................... )3
 ................................................ يجوز تأجيل الثمن كله في عقد االستصناع(        )............................ )4
 .... تنفذ الوصية بعد الموت (       ).............................................................................................. )5
 ................................................. تكون الوصية للورثة (           ).....................................  أنيجوز  )6
 ....تكون الوصية فقط بالمال (       )............................................................................................. )7
  ............................................ من باب التبرعات (     )............ ألنها) يجوز الرجوع عن الوصية قبل الموت 8
  بالورثة (      )....................................................................... اإلضرارتكون الوصية بقصد  أن) يجوز 9

  ).................................................................................... ) ينفذ العقوبات في اإلسالم فقط الحاكم (     10
  ) المقصود بحق هللا تعالى في الحدود حق المجتمع (        )..................................................................... 11
  ........... انه ال يعاقب بأي عقوبة (       )......................................الجني عليه حقه عن القاتل ف) في حال اسقط 12
  ) التعزيز يكون في األمور التي ليس فيها حد او قصاص (     )................................................................. 13

  اذكر ما يلي  : لثالث السؤال ا

  صور البيع من  أ. 

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

    3.................................................(                 4............................. ( .....................................  

  شروط بيع التقسيط  ب. 

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

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

  حاالت انتهاء الوصية   ج.    

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

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

  من التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة في اإلسالم     د.          

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

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

  العقوبات في اإلسالم   أقسام  هـ. 

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

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

  من خالل  يكون الصالح  اإلنسانسالم  بناء اإل و. 

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

                                        3....................................(.......................  
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  وضح الفرق بين الربا و بيع التقسيط  : الرابعالسؤال  
............................................................................................................................. ........................

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

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

  عرف ما يلي   : السؤال الخامس
  
  ...................................................................... ....................................................................البيع :)1

  ............................ ..................................................................... .............................البيع المطلق : ))2

  .............................................................................................. :...................................)بيع المرابحة 3

  .................................................................. ..........................) بيع التقسيط :.....................................4

  ................. ) عقد االستصناع :............................................................................................................5

  .................................................................................................... ) الوصية :..................................6

  .................... ) الحد :.....................................................................................................................7

  ....................................................................................... القصاص :.............................................) 8

  ................................. ) التعزيز :......................................................................................................9

  
  

  لسادس : بين الحكم فيما يلي  السؤال ا

  مير من احمد ان يصنع له سيارة بدون تحديد المواصفات ......................................................................... طلب ا)1

  ...........................................  األقساطوعدد تقسيط ولكن لم يحددا قيمة كل قسط ة ب مع فرات ان يبيعه سياراتفق عبيده ) 2

  صهيب عن دفع القسط الشهري للبائع فقام البائع بزيادة قيمة الدين عليه ........................................................  تأخر)3

  ............................................................................................ عمر لولده بنصف ثروته ................ أوصى ) 4

  ......................................................................................................  يتم لبناء  ممحمد بكل ثروته   أوصى ) 5

  محمود بجزء من ماله لبناء مدرسة ثم تراجع عن ذلك ...........................................................................  أوصى)6

  
  
  
  
  

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

  
 


