
 
 بسم هللا الرحمن الرحيم                                 

  الصف العاشر /مادة التربية اإلسالمية 
    )8ورقة عمل رقم (
         

                                                                                           االسم:

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

  تشمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية: 

واحكامه في الفقه   القرض صحيح البخاري  
 االسالمي

  الكافي  الوقف التفكر في خلق هللا تعالى 

 

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

  يلي: السؤال األول عرف ما  

  .........................................................................................................................  هو الحديث الصحيح) 1

  .... هو ................................................................................................................. الحديث الضعيف) 2

  ...................................................................................................................... وه  الحديث الموضوع  )3

  ............................ هو ..................................................................................  علم الجرح و التعديل ) 4

  ............................................................................................................................. هو قرض ال) 5

  ............ .................................................................................................................... يه الكفالة  )6

  . ............................................................................................................................. هو الرهن) 7

  ....................................... ) التفكر في خلق هللا تعالى ............................................................................8

  ................. )الوقف الكافي هو ............................................................................................................9

  

  

  يلي: الفراغ فيما   أكمل الثانيالسؤال  

  ..............................   من صفات االمام البخاري )1

    ....................................................... صحيح البخاري  تأليفسبب   )2

  ........................................................  مكانة صحيح البخاري عند االمة اإلسالمية ) 3

  ....................................................  هو  عدد االحاديث في صحيح البخاري) 4

  .................. قصد البخاري بالمعاصرة في شروط الحديث .....................................................................) 5

  ........................................................................................... حديث قصد البخاري في اللقاء في شروط ال) 6

  ..............................................................................................   افضل شروحات كتاب صحيح البخاري هو ) 7
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  تابع السؤال الثاني 

  .... وفي حق المقترض..................................................................... في حق المقرض حكم القرض )8

  ............................................................... ب.............................................. التيسير على  المدين يكون) 9

  و..................................... ............................................ لماذا يستحب توثيق القرض )10

  ...................... و....................................................................................من وسائل توثيق القرض )11

  ............................................... ................................. من األمور التي نتفكر بها في خلق السموات واالرض) 12

  ........................................................................................ من اتقان هللا تعالى في خلق االنسان ) 13

    .................................................................................................... من ابداع الخالق في خلق الحيوانات ) 14

  .......... من ابداع الخالق في خلق النباتات .............................................................................................) 15

  ....................................................و.................... وقف الكافيعالمات ال) 16

  

  ضع إشارة صح امام العبارات الصحيحة وخطأ امام العبارات الخاطئة لثالث االسؤال  

  )    (   اتم البخاري حفظ القران  الكريم قبل العاشرة من عمره) 1

  )       (  كان لوالدة البخاري الدور الكبير  في تحصيله العلمي ) 2

  )      ( رتب االمام البخاري كتابه  حسب الرواة ) 3

  (    )  صحيح البخاري من الكتب التي اعتنت بالحديث الضعيف ) 4

  )   (  صحيح البخاري هو اسم الكتاب الذي جمعه االمام البخاري) 5

  )      (  سنة في كتابة صحيح البخاري  16استغرق االمام البخاري ) 6

  )     (  سنة في شرح صحيح البخاري  20استغرق االمام ابن حجر العسقالني ) 7

  )    (  يجوز اشتراط زيادة على المدين اذا تأخر بسداد ) 8

  )     ( اشترطت سارة كتابة الدين حتى تقرض صديقتها ) 9

  )       ( الوقف الكافي يتعلق به الكالم مع ما بعده من ناحية اللفظ فقط )10

  

  

  

  ) شيوخه , تالميذه, والدته و وفاته , لقبه,   اسمه ( باإلمام البخاريعرف  لرابع السؤال ا

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

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

  

  

  



  

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

  السؤال الخامس وضح المنهجية التي اتبعها البخاري في تدوين كتابه  

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

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

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

  

  

  

  اذكر ما يلي:   السادسالسؤال  

    الحكمة من مشروعية القرض ) أ

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

       أهمية التفكر في خلق هللا تعالى ب) 

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

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

    مجاالت التفكر في  خلق هللا تعالى) من ج

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

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

  كافي حاالت الوقف ال) د

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

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

              

                            

  
  
  
  
  

    األسئلةانتهت  
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 مالحظة 
 
 
 
 

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

اوالً في حل االسئلة ثم قارن اجاباتك مع 
  اجاباتي 
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  النموذجية  اإلجابات 

 تشمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية:

 

 الوقت الكافي  التفكر في خلق هللا تعالى  القرض واحكامه في الفقه اإلسالمي   صحيح البخاري

 

 إجاباتك باإلجابات النموذجيةبعد حل ورقة العمل الخاصة بهذه الدروس قارن 

  

 السؤال األول : 

واألمانة والضبـط عـن رواة مثلهـم مـن  .  الحديث الصحيـح: هـو مـا اتـصـل سـنـده بـنقـل رواة اتصفوا بالحفـظ ١

   أول السند إلى آخـره مـن غـير شـذوذ وال علـة

 صفـات الحديث الصحيح أو الحديث الحسن   فيه . الحديث الضعيف: هو الحديث الذي لم تجتمع٢

 . الحديث الموضوع: هو الحديث المكذوب في نسبته إلى سيدنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .  ٣

 هـو علـم يبحث في أحوال الرجال الذين رووا حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص. علم الجرح والتعديل : ٤

 من آخر ماالً على أن يرده بعد مدة من دون زيادة شخص   . القرض: هو أن يأخذ٥

لـول  ح. الـكـفـالـة : وهـي أن يتعهد طـرف ثالـث غـيـر المدين والدائن يسـمى ( الكفيـل ) بقضـاء الـديـن عـنـد ٦

 ع المديـن مـن دفعـه أو عـجـز عـن ذلـك مـوعـد الـسداد ، إذا امتنـ 

 . الرهن: وهو ما يقدمه المدين للدائن ضمانا لسداد الدين  ٧

. مفهوم التفكر في خلق هللا تعالى: إعـمال العـقـل عـن طـريـق التأمل والتدبر في دقـة خـلـق هللا تعالى وإتقانه ٨

 كونه  وعظمته؛ ألخذ العبرة والعظة واكتشاف سنن هللا تعالى في 

. الوقف الكافي: هو الوقـف عـلى كالم يؤدي معنى صحيحا ، ويتعلق بما بعـده مـن ناحيـة المعنـى فـقـط ال مـن  ٩

 ناحيـة اللفظ اإلعـرابي . 
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  السؤال الثاني :

 . ذاكرته القوية التي ساعدته على حفظ األحاديث  ١

النبـوي بتشجيع مـن أستاذه " إسحق بـن راهـويـه " ،  . سبب تأليفه : جمـع اإلمام البخـاري كتابـه في الحديـث ٢

 فبـدأ اإلمـام رحمـه هللا في البحـث عـن األحـاديـث بجمعها وتوثيقها وتصنيفها .  

. مكانة صحيح البخاري عند العلماء : لصحيـح البخاري رحمه هللا مكانة عظيمة عند المسلمين ، فقـد عده  ٣

 األمة بالقبول ؛ لـذا عكف العلماء على دراسته وشرح أحاديثه.العلماء أصح كتب السنة ، وتلقته 

 ) حديثا   7563(  -رحمه هللا  -. عـدد أحاديثه : جمـع اإلمام البخاري ٤

 . المعاصرة : معايشـة الراوي مع من يروي عنه في الزمان نفسه .  ٥

 . اللقاء : أن يلتـقـي الـراوي الثقـة مـع مـن يـروي عنـه الحديث .  ٦

 . فتح الباري شرح صحيح البخاري٧

 مباح -. سنة ٨

 ال المقترض وقت لسداد أو التصدق بالدين او جزء منههم. إ٩

 . ضماناً للحقوق ودفعا لتنازع األطراف ١٠

 واإلشهاد على الدين -. كتابة الدين ١١

 الليل والنهار تعاقب حول نفسها لاألرض  و دوران    بغير عمد  . خلق السماوات١٢

 أجل الرؤية الدقيقة  في عينه من العصبية  . دقة خلق عيني اإلنسان وجود ماليين الخاليا١٣

 . من الحيوانات ما يمشي على األرض وما يطير في السماء ١٤

 مع ان غذائها واحد  . تنوعها في الطعم واللون١٥

 . صل ، ج١٦
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 السؤال الثالث : 

 . صح١

 . صح٢

 . خطأ، حسب الموضوع ٣

 الصحيح الحديث . خطأ، ٤

 صار االسم  ختأ , اخط. ٥

 . صح٦

 سنة  ٢٥. خطأ، ٧

 . خطأ، ال يجوز ٨

 . صح٩

 . خطأ، المعنى ١٠

 

 السؤال الرابع: 

 اسمه ونسبه : محمد بن إسماعيل البخاري . 

 كنيته : أبو عبد هللا .  

 لقبه : أمير المحدثين ؛ لكثرة رحالته وجهوده في الحديث .

 هـ ، بخاری .    194تاريخ ومكان والدته :   

 من شيوخه : إسحق بن راهويه . 

 من تالميذه : اإلمام مسلم ، واإلمام الترمذي .  

 مصنفاته : الجامع الصحيح ، والتاريخ الكبير ، والتاريخ األوسط ، والتاريخ الصغير .  

 هـ ، ودفن في سمرقند .   256تاريخ وفاته ومكان دفنه : 

 

 

 

 

 

 السؤال الخامس:
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 المنهجية التي اتبعها : 

 عاما في جمعه وتصنيفه .   16ذلك أنه قد استغرق   . شدة التحري والتدقيق : ومن عالمة١

. جمع األحاديث ذات الموضوع الواحد تحت مسمى ( كتاب ) ، ثم تقسيم كل كتاب إلى عناوين فرعية تحت ٢

 مسمى ( باب ) .  

 . الحرص على استنباط الفوائد من الحديث ، وجعل الفوائد المستنبطة عناوين لكل باب ، ٣

   ة األحاديث الذين روى عنهم ، لكنه لم يصرح بها ، بل استنتجها العلماء من بعده وهي. التزام شروط لروا٤

 أ . المعاصرة : معايشـة الراوي مع من يروي عنه في الزمان نفسه .  

 ب . اللقاء : أن يلتـقـي الـراوي الثقـة مـع مـن يـروي عنـه الحديث .   

 

 السؤال السادس: 

 .تفريج كرب الناس ١أ) 

 اون  والتكافل . التع٢

 

 . عبادة هللا  ١ب) 

 . زيادة اليقين با ٢

 . يفتح آفاق طلب العلم والمعرفة  ٣

 

 . في الكائنات الحية ١ج) 

 . في السماوات واألرض ٢

 . في النباتات ٣

 

 . على نهاية اآلية ١د) 

 المعنى  إتمامعند . في وسط اآلية ٢

  وفقكم هللا تعالى  
  معلم المادة أ. عبيده الزغول 

  
  


