
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/12islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                        

            

                  https://almanahj.com/om/12islamic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس علي بن محمد الحسان اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 (حرمة الغش ) درس : 
 

نِ ُ  َوالنمَ  }:  قال تعالى ْن َم ِِ الن ِمن ناَُّوان َقَِينَهنا قُنل لمِ َْ َُ الاتِنو  ِنَِنتِِه َن َقنَ قِ ُْن ََ الَّاناِ  َمنا َوُا ناُء  ِلَنى  ٍِنَ ا   َسيَقُوُل السُّفََهاء ِمن َْ نِ َ َمنَ يَ ْغننِ ُ  يَهن
{  َ تَِقي سن ةً َوسَ 241مُّ َن أُما ُْ ِنََّا َْذَِلَك َجعَ َُّْنَ  { َو ِنَِنةَ الاتِنو  ِنََّنا النِق نِهي اً َوَمنا َجعَ َْ َن  ُْ ُسنوُل َقَِنين ََ ال ا ُْنو َُْهَ اء َقَِى الَّااِ  َويَ ُْوَُّوان  تَ َقَِينَهنا  ُِا  اً لمِ

َِِْينَ عً  ُِا َقَِنى الان َْاََّن ن لَ ِِ َو َِ  ن نُ  َقَِنى َقِقَِين ِِ نَ يََّقَ ُسنوَل ِمما ُُ ال ا ِن ِا ََ َمَ يَت َا الِمنَِ ِِالَّاناِ  ِلََّعنَِ َن  ِ ُْ َُ  ِيَمناََّ ََ الِمنُِ ِليُِ ني نا َْ َْنَ   الِمنُِ َوَمنا   ََ ِذي
{ َ نني ِِ ٌ   ا و ُُ نن241لَنَ  َِ ننِجِ  الن َ  النَمسن نن ن َْ َهننَك  َْا مَننَولمِ َوجن َ ننا ِنَِننةً تَ ن يََّاننَك قِ ننَماء مََََُِّولمِ ِهننَك مِننو السا َُّْننتُ { قَنن ن ََّننَ   تَقَُِّننَ  َوجن ننُم َمننا  ين َِ َِ َو َن مََولُّننوان َ ا

َن َوَما الِمُِ ِِْغَا ِمِِه قُّ ِمَ  ا َِ ََ أََّاُِ الن تَاَ  لَيَعنَُِمو ِْ تُوان الن ََ أُون َا الاِذي َ هُ َو ِ َْ ن َن  ُْ َْ }ُوُجِو ََ ا يَعنَمُِو ُْنلمِ 244مِل  َقما تَناَ  ِِ ِْ تُنوان الن ََ أُون َن أَتَينَ  الاِذي { َولَئِ
ِنَِتَكَ  ا تَِِعُوان قِ َ َِعنِ  َما  آيَة  ما َُْ ممِ َواء ْن َعنَ  أَ َِ اتِا ِنَِةَ َِعنض  َولَئِ َن َوَما َِعنُ ُهَ ِِتَاُِِ  قِ ِنَِتَُه ََ َوَما أَََّ  ِِتَاُِِ  قِ ناِلِمي ََ الظا َِ  َِّاَك  ِذَاً لاِم ِن ِع ََ الن  َجاءَك ِم

} 
 

 اكمل الحديث :  السؤال األول
 

ذا يا  ٍاِ  ْمقال : ما.....................ميها مَّال  أ ٍاِعِ  .....................ِ ع  عاَ مأ خل م  قِى  ٍ أَ  سول الِِ  قَ اِو ْ ي ع 
 "  .....................ال عاَ ْو ي اه الَّا  مَ غش مِي  ..................... سول الِِ قال : اُ جعِتِ  يا .....................ال عاَ ؟ قال أ ٍاِتِ 

 
 ( أمام العبارة المناسبة مع تصحيح ماتحته خط إذا كانت العبارة خطأ .   ✘(   أو )       ✔)     : ضع عالمة  ثانيالسؤال ال

 
 .    مِ مةْل معامِة ظه  ميها غش تعتِ  (      )     -2
  . مْ وهَِْ مَ ِاع سيا تِ المعيِة  وَ اَ يعَِ المْت َ اَِّ  (     )     -1
  مَ ال عاَ .  ْومةقِى  ٍِ ع  عاَ ... يق ٍ  ِها  سول الِِ م    (      )    -1
 . الم   قال  ٍاِ  ال عاَ : ا ٍاِتِ السماء يا  سول الِِ ويق ٍ  َّْا ِالسماء أَ(      )     -4
 .الَّا  مَ لَ يِال مَ ايَ اْتس  المال لَ يِال الِِ تعالى مَ أَ ِا  ا خِِ (      )     -5

 
 عن األسئلة التالية : أجب  :  ثالثالسؤال ال

 
 

 ؟ ق ٌ مفهوَ الْغش :  2  
 
 .................................................................................................................................................................................................  : 2جـ  

 
 

 ؟ " َّْاك ق ع     لِْغش " اذْ  ثالثة مَّها :  1  
 
 .............................................................................................................................................. -  : 1جـ  

          - .............................................................................................................................................. 
          - .............................................................................................................................................. 
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 (   من البيوع المنهى عنها)  درس :  

 
 ( أمام العبارة المناسبة مع تصحيح ماتحته خط إذا كانت العبارة خطأ .   ✘ (   أو )     ✔ )   : ضع عالمة  السؤال األول

 
 . أْل ال ِا المِ َتع  ِيوع الذ ائُ مَ ال    المِتوية التو يسِْها الَّا  مَ اجل )      (  -2
 .   ِاوقجز قَ س ا ه اَّظ َّو وازي ك تع  ْذه الزيا ع  ال مُاذا قال المْت َ لِِائُ اذا ِل اجل )      (  -1
 .  ئزجامَ قا ع العماَّييَ ِيُ  َّا الَّخيل قِل اَ تْوَ ِس ا وْذ العمل )      (  -1
 . غي  جائز أْت   مِمو  ِ اقة مَ مِل واق اه جزء مَ المِِغ لِجزْا ثَ اتى ِع  مت ع واْمل المِِغ واخذ الِ اقة ْذا العمل)      (  -4
  
 

 ضع امام كل عباره مصطلح ) جائز او غير جائز ( حسب محتوى العبارة  : السؤال الثاني 
 
 لمال مَ زميِِ سالَ ألجل مِ   ولَْ سالَ استعجل قِى المال قِل موق ه مقال مِم  اق يكاستٌِ مِم  مِِغ مَ ا(             ) -2

 المِِغ ْ   تِ  قَّو جزء مَ المِِغ    .                       
 . المِ كِها قيو  وال ٍِيح اَ ِها ق ل مو      خِفاَ سيا ع مَ زميِِ قِى ِع  اوَْ قِو ِأَ سيا تِ ُ يوجتاْ(              ) -1
  ٍِِ  ِس ا ا ٍف  ْاَ اَ اِم    .اِيُ  َّا الَّخيل ِع  َّ ج ثما ْا و(                ) -1
 ْع ِوَ لِجز الهاتٌ لِيَ يْمل المِِغ ولْل سعي  ت اجُاْت   سعي  ْاتفا مَ مِل ما  و مُ لِ جزء مَ المِِغ (                ) -4

 . مَ  ٍاِ  المِل ا جاع المِِغ م مض  ق ائِ الِِغ الع ِوَ  قَ ْ اء الهاتٌ و ِ                      

 
 : أجب عن األسئلة التالية : ثالثالسؤال ال

 
 

 ؟   ق ٌ ِيُ الذ ائُ مو الِْغة ومو اُ ٍ الح:   2 
 
 ............................................................................................................................................................................................... - :  2 جـ 

          - ............................................................................................................................................................................................... 
 

 ؟ وِيُ المالمسة ماذا يق ٍ  ِِيُ الْغ    :   1 
 
 ............................................................................................................................................................................................. -  :  1 جـ 

               - ............................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

alm
an
ah
j.c
om
/om



   خامسةالالوحدة  - عشر ثانيلاالصف                                  ) وقل رب زدني علما (                                التربية اإلسالمية 

 

 2الصفحة  14/14/4242                             99299949احلسان   علي حممد 

 

 (   الوعيد الشديد في التعامل بالربادرس : )  
 

ََ النَم مِ ذَِلَك ِِن }:  قال تعالى َُ ِم ينَ ا ْا َُ الاِذَ يَتََخِاُ ُِ ال َما يَقُو َْ ََ  ُِا  َِا َُ يَقُوُمو ََ ال مِ ُُِْو ن ََ يَأ نلا الِمنُِ الاِذي َِ َِنا َوأَ ُُ ِمثننُل ال مِ ن َن قَنالُوان  َِّاَمنا النَِين  أََّاُه
َن َقنالن  ِِ َوَم ُ هُ  ِلَى الِم ٌَ َوأَمن ِِ مَاَّتََهَى مََُِِ َما َسَِ ِمِ َ  ا ِقَظة  ممِ َِا مََمَ َجاءهُ َمون ََ ال مِ َِ ا َُ َو }َِين ََ َن مِيَهنا َخاِلنُ و ُْن اُ  الَّاناِ   َِ ن لَنـئَِك أ ٍَن { 175اَ  مَأُون

 ِِ َ قَاِ  َوالِمُِ َُ يُ ِِو ال ٍا َِا َويُ ن ُق الِمُِ الن مِ َِ }يَمن  َ َْفانا   أَثِني ُْلا  َن 172 ُّ  ناعَ لَُهن َْ نالَعَ َوآتَنُوان الزا اِ  َوأَقَناُموان ال ٍا َِ ناِل ََ آَمَُّنوان َوَقِمُِنوان ال ٍا َا الانِذي ِ  }
{ ََ َزَُّو ِن َن يَ ُْ َن َوَُ  ٌ  َقَِينِه َن َوَُ َخون َن ِقََّ  َ ِمِِه ُْ  ُ ََ آَمَُّنوان اتاقُنوان 177أَجن } { يَا أَيَُّها الاِذي ََ ِمَِّي ُن ن َُّْنتَُ مُّ َِنا  َِ  ََ ال مِ { 172الِمنَِ َوذَُ وان َمنا َِِقنَو ِمن

َن َُ تَظنِِ  ُْ َواِل وُ  أَمن ُُ َن ُ  ُْ َن مََِ ِنتُ ِِ َو َِ تُ ِِ َوَ ُسوِل ََ الِم َِ ن   ممِ نذََُّوان ِِ َن تَفنعَُِوان مَأ }مَِإَ لا ََ َُِمنو ََ َوَُ تُظن نَ ع  مَََّ 172ُمنو ََ ذُو ُقسن نا َْ ِظنَ ع   ِلَنى { َو َِ 
{ ََ َن تَعنَُِمو َُّْتُ َن  َِ  ُْ ََ 122َمينَسَ ع  َوأََ ت ٍََ اقُوان َخين   لا َُِمو َن َُ يُظن ُْ ََْسَِ ن َو ا  ُْلُّ ََّفن   ما َا تَُوماى  ِِ ثُ ِِ  ِلَى الِم ََ مِي َجعُو ماً تُ ن  {{ َواتاقُوان يَون

 

 ( أمام العبارة المناسبة مع تصحيح ماتحته خط إذا كانت العبارة خطأ .   ✘ (   أو )     ✔)    : ضع عالمة  السؤال األول
 
 ال ساُ  السماوية سواء ْاَ قِيال او ْثي ا . جميُ ِ َ الِِ تعالى ال ِا تِ يما قا عا مو(      )     -2
 َِْ ال ِا .  ْغي يتْغيي  م ٍ ِح ال ِا الى مسميا  أخ   مثل الفوائ  او ال ِح او سع  الفائ ع (       )    -1
 .   المجتمُمال الم اِو يت اَْ مو ي يِ وُ يعو  ِالَّفُ لِ وُ قِى (       )    -1
 .    آخ تِالِ   مُ الِِ تعالى تعَّو خس اَ اَُّساَ مو  يَِّ و َّياه و(       )    -4
 مال و ٍاِ  العمل    .ِيَ  ٍاِ   ا  ال مْت كمَ موائ  الم ٍا ٌ اإلسالمية اَ ال ِح يْوَ (      )     -5
 

 ضع دائرة حول ماتدل عليه الكلمات في االيات القرآنية التالية  :  : نيالسؤال الثا

ََ النَم مِ  }:  قال تعالى -2 َُ ِم ينَ ا ْا  يق ٍ  ِِ  النَم مِ  { يَتََخِاُ ُِ ال
 (التفْ  مو ْوء ما           -مالمسة الْخص آلخ         -     ال ٍ ع والجَّوَ)    
 
ِِ  }:  قال تعالى -1 ََ الِم َِ ن   ممِ نذََُّوان ِِ َن تَفنعَُِوان مَأ نذََُّوان  { مَِإَ لا  يق ٍ  ِِ  مَأ

 اخ جوا واْ ِوا         (   -      اَّتظ وا وا تقِوا   -)    خذو اُذَ والت ٍ يح     
 
َ ع  مَََِّظَ ع   ِلَى َمينَسَ ع   }:  قال تعالى -1 ََ ذُو ُقسن َْا  يق ٍ  ِِ  مَََِّظَ ع   { َو َِ 

 (          اَّتظا  وامهال   -      الَّظ  لِمستقِل   -     التعجل مو ال مُ)    
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 : أجب عن األسئلة التالية : السؤال الثالث
 
 ؟ ق ٌ مفهوَ ال ِا  :   2 
 
 .............................................................................................................................................................................................  :  2 جـ 

 
 

  و ح ذلك  ؟يت ت  قِى ال ِا آثا  سِِية قِى الم اِو َّفسِ وقِى األمَ "  " :   1 
 
 ............................................................................................................................................................................................... : 1 جـ 

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

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

 
  "  اذْ  ثالثة ِِول ِ يِِ قَ ال ِا  ؟ ي  َّظاَ متْامل مو الَِّاء اُقت ٍا َ يستْغَّو ميِ قَ ال ِاغك اإلسالَ اَِّاءه مَ لَ يت " :   1 
 
 ............................................................................................................................................................................................. -2 : 1 جـ 

          1- ............................................................................................................................................................................................ 
          1- ............................................................................................................................................................................................ 
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