
 
 بسم هللا الرحمن الرحيم                                 

  الصف الثامن/مادة التربية اإلسالمية
    )9ورقة عمل رقم (

                                                                             االسم:         
 

  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  والرهن الدين 
 

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

  يلي:السؤال األول املى الفراغ فيما 

 ....................................... و...................................ل ال يلجأ المسلم للدين اال  )1

 .............................................................. و اال.......................................كان عليه دين ان  إذايجب على المسلم  )2

 و.................................. و .......................................... ........................................هي اركان عقد الدين  )3

 .......................... ........................................   حتى نضمن سداد الدين اباح اإلسالم  )4

 ............................................................................................................ هو  راوي حديث تفريج الكربات  )5

 ......................................................................................  نفَس هومعنى كلمة  )6

 ...................................................... .........  ............................... هي  معنى كلمة الكربة )7

 .......................................................... .................................   معسر هو معنى كلمة  )8

 ................................................ ............................بماذا وعد هللا تعالى من يفرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا )9

 على المعسر الذي ال يستطيع سداد الدين .......................................و........................................  ركيف يكون التيسي  )10

 .... ............من يستر زالت الناس في الدنيا فأن هللا تعالى يستر ............................................................................ )11

 االعمال الى هللا تعالى هي ...................................................................................  أحب )12

  

  امام العبارة الخاطئة   أإشارة صح امام العبارة الصحيحة وخط الثاني ضعالسؤال 
 )       (   على المرتهن ان يضمن قيمة المرهون اذا هلك بسبب تقصير منه  )1
 (      )    الوقت المحدد لسداد الدين يحق للمرتهن بيع الرهن واستيفاء دينه قبل  )2
   المسلم يتتبع العورات ويتصيد الزالت الن ذلك من الستر (   ) )3
 (    )  من يقدم العون لآلخرين فانه ينال العون من هللا تعالى  )4
 يصح ان يكون محصول التفاح رهنا (      )  )5
  األرض رهناً  (    )  ال يصح ان تكون  )6
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  اذكر ما يلي :  الثالثالسؤال  
   الشروط الخاصة بالمرهون  )1

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

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

  

  الشروط الخاصة بالراهن و المرتهن  ب) 

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

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

  

     عملية الرهن   اركان ج) 

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

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

  

     صور تفريج الكربات التي حث هللا تعالى عليها د) من  

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

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

  

  

  

    ماذا يحدث في الحاالت التاليةالسؤال الرابع وضح 

  كانت قيمة الرهن اكبر من قيمة الدين..........................................................................  اذا )1

  اذا كانت قيمة الرهن اقل من قيمة الدين .......................................................................... )2

  من زميله........................................................................ ) رهن طفل لعبته ليحصل على دين 3

  أضاع احمد عقد الذهب المرهون عنده ................................................................................. )4

  

  

  

  

  

    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:

 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
  األرضخطأ , يجوز رهن . 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  

  الزغول معلم المادة أ. عبيده 

  


