
 
 بسم هللا الرحمن الرحيم                                 

  الصف العاشر /مادة التربية اإلسالمية 
    )7ورقة عمل رقم (
         

                                                                                           االسم:

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

  تشمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية: 

  سورة البقرة  
183 -186 

الربا واحكامه في الفقه 
 االسالمي

  الوقف التام   المسجد األقصى المبارك

 

 بعد دراستك للمادة من مقرر الكتاب قم بحل ورقة العمل هذه للتأكد من فهم المادة ومراجعتها 
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  المبارك ............................................................... فضائل شهر رمضان  أعظممن  ) 10
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 مالحظة 
 
 
 
 

تم ارفاق اإلجابة النموذجية ألسئلة ورقة  
الطالب اعتمد على نفسك العمل، لكن عزيزي 

اوالً في حل االسئلة ثم قارن اجاباتك مع 
  اجاباتي 

  
  
  
  
  

  
  

  النموذجية   اإلجابات
 تشمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية:
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 الوقف التام  المسجد األقصى المبارك  الربا وأحكامه في الفقه اإلسالمي   ١٨٦ - ١٨٣سورة البقرة 

 

 بهذه الدروس قارن إجاباتك باإلجابات النموذجيةبعد حل ورقة العمل الخاصة 

  

 السؤال األول : 

. االمتنـاع عـن الطعـام والشراب وسائر المفطـرات ، مـن طـلـوع الفجـر إلى غروب الشـمس مـع عـقـد النيـة  ١

 عـلى ذلـك قبـل طـلـوع الفجر 

 بقلب صادق طلباً لتحقيق الحاجات وكشف الكربات . التوجه الى هللا ٢

  او طعام للمحتاجين  لصوم من مالهو ما يدفعه العاجز عن ا. ٣

.  هو ان يطلـب الدائـن أو المقرض زيـادة علـى أصـل الـديـن أو القرض بسبب التأخير في الـوفـاء بالديـن عـن  ٤

 موعده

 ع زيـادة في أحدها ، أو تأخير قبض أحد البدلين  .  هو الذي يقع عـنـد مبادلة األمـوال الربويـة بجنسها م٥

 . الوقوف على كلمة تم المعنى عندها، وال تتعلق بما بعدها ال في اللفظ وال في المعنى ٦

 

  السؤال الثاني :

 . لورود قصة سيدنا موسى مع قومه حين طلب اليهم بأمر هللا أن يذبحوا البقرة١

 . آية الكرسي٢

 . حضر ٣

 . يهتدون٤

 يشق عليهم  .٥

 شهر رمضان  أيام, وهي . معلومات العدد٦

 . فرض عليكم ٧

 الحكمـة عظيمـة هـي : تحقيق التقوى ؛ وتهذيب النفس وتعويدها خشية هللا تعالى في السر والعلن . -. فرض ٨

 . قضاء ما افطره٩

 . نزول القرآن الكريم فيه١٠
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 . عند افطار الصائم  ١١

 الن دعوته مستجابة  . أن يدعو بما أحب من الخير١٢

 الفضل -.  النسيئة ١٣

 . حرام ١٤

 المناطق المحيطة به ومنها االردن  -اي البيت المبارك والمطهر  -. بيت المقدس ١٥

 الفتح العمري -هجري  ١٥ -.  عمر بن الخطاب ١٦

 ومسجد قبة الصخرة  -المسجد القبلي  -. المسجد المرواني ١٧

 تحت االحتالل ٩١ - هجري  ٥٨٣.  عام ١٨

 مسجد األقصى  - بوي النالمسجد  –بيت هللا الحرام .  ١٩

 . خمسمائة صالة٢٠

 . الجواز ٢١

 

 

 السؤال الثالث : 

 . صح١

 . خطأ، بل فرض عليهم الصيام ٢

 . صح٣

 . صح٤

 . صح٥

 . صح٦

 . خطأ، بل ربا الديون ٧

 . صح٨

 . صح٩

 عن طريق الصلح . خطأ، دخلها الخليفة عمر بن الخطاب سلماً ١٠

 . صح١١

 . صح١٢

 هللا الحرام . خطأ، بيت ١٣
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 يتعلق  الوقف التام ال خطا , . ١٤

 

 السؤال الرابع: 

) دونتها ، وهـو محـاط   144يقع المسجد األقصى المبارك جنـوب شرق القـدس ، وتبلغ مساحته ( 

. ويشتمل المسجد األقصى على : المسجد القبلي ، والمسجد المرواني ، بسـور شـبـه مستطيل 

ور . وهـو مكان عبـادة خـاص للمسلمين سومسجد قبة الصخرة ، والساحات ، وكل مـا يحيـط بـه ال

فقط ، ال يشاركهم فيـه غيرهم ، وقـد أطلق عليه هذا االسم في القـرآن الكريم ، ويعـد وقفا إسالميا 

 ه وأسـواره وساحاته ، وكل مـا تحتـه ومـا فوقه . بكل مبانيـ

 

 

 

 السؤال الخامس:

 

 ناس الن فيه استغالل لحاجة ال . انتشار الظلم١أ) 

 بين افراد المجتمع . انتشار الحقد٢

 بسبب تراكم الفوائد الربوية . نشوء أزمات اقتصادية٣

 

 . ثاني مسجد وضع في األرض بعد المسجد الحرام ١ب) 

 . مسرى الرسول صلى هللا عليه وسلم ٢

 . أحد أقدس ثالثة مساجد في اإلسالم  ٣

 لمين األولى . قبلة المس٤

 

 . الدفاع عن المسجد األقصى المبارك ١ج) 

 . الوصاية الهاشمية على المسجد األقصى  ٢

 الهاشمية للحفاظ على المسجد األقصى  االعمارات . ٣

 



  

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

  يات نهاية اآل. الوقف على ١د) 

 على نهاية السور. الوقف ٢

 .معنى قد تم عندها اليـة اآل الوقوف على كلمة في وسط . ٣

 

 

 

  وفقكم هللا تعالى لما يحبه ويرضى  

  معلم المادة أ. عبيده الزغول 
  
  


