
 

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 : 
 

ََ الَّاناِ  َمنا َو ا  }:  قال تعالى ا   َسيَقُوُل السُّفََهاء ِمن َْ ناُء  ِلَنى ِ ن ََ ء َمنَ يَ َِ ن ُ  يَه  ِْ ن َُ َوال َمه  ِْ ن  َ َم تانِش ال  ََتَي َهنا قُنل لاِ ناَُّوا   َُ ُْ الاتِنا  ََنَ قِل تَنتِِه   ْ ُهن
{  ْ تَِقي س  نِهي241َمُّ ََ   ْ ُُ تَني  ََ ُسنوُل  ْا ََ ال ُُنو ََتَى الَّااِ  َويَ اء  ََ ََُه ُُوَُّوا   تَ ةً َوَس اً لاِ ْ  أُما ُُ َُذَِلَك َجعَت ََّا ََتَي َهنا  ِ ا { َو َُُّنَل  اً َوَمنا َجعَت ََّنا ال ِقل تَنةَ الاتِنا 

  ََ ََ َهن ََتَنى الانِذي عً  ِ ا  َْ َُلِين َُاََّنل  لَ ََِقلَي نِش َو َِ  ََتَنى  نَ يََّقَِتنُ   ُسنوَل ِمما ْا ُُ ال َْ َمَ يَتالِن َا التانشَ لِالَّانِلََّع تَ ِ   ْ ُُ َُ  ِيَمناََّ ني َِ ََ التانشُ ِليُ نا َُ اِ  التانشُ َوَمنا 
{ ْ نني ِِ ْا   ٌ و ُُ َْ نن241لَن َِ َِ ال  ننِج َْ ال َمس  نن   ََ َهننَك  نناَها مَننَولاِ َوج  ََ  ْ يََّاننَك قِل تَننةً تَ ننَماء مَتَََُّولاِ ِهننَك مِننا السا َْ  تَقَتُّننَ  َوج  َ  ََّنن ْ  مََولُّننوا  { قَنن َُُّننتُ ننُم َمننا  ي  َِ ِْ َو ا َْ

تَاَ  لَيَع   ُِ تُوا  ال  ََ أُو  َا الاِذي هُ َو ِ َْ   ََ   ْ ُُ }ُوُجِوَه ََ ا يَع َمتُو ََما ْ  َوَما التاشُ لِهَامِل   لاِِه ْا قُّ ِمَ  َِ ََ أََّاشُ ال  ُُنلاِ 244تَُمو تَناَ  لِ ُِ تُنوا  ال  ََ أُو  َ  أَتَي َل الاِذي { َولَئِ
ُهْ لِتَالُِ  قِل تَةَ لَع ض  وَ  َُ ْ  َوَما لَع  ا تَلِعُوا  قِل تَتََك َوَما أَََّل لِتَالُِ  قِل تَتَُه ََ آيَة  ما ناِلِمي ََ الظا ِْ  َِّاَك  ِذَاً لاِم ََ ال ِعت  َِ َما َجاءَك ِم َ لَع  َواءُهْ ماِ َِ اتالَع َل أَه   لَئِ

} 
 

 اكمل الحديث :  السؤال األول
 

ش ذا يا  اِ  ال عاْ ؟ قال أ التهمقال : مالتال ميها مَّالل أ العش  يَهمْ َتى  لْع  عاْ مأَخل  أَ ْسول التش  ََ الا هْيْع 
 "  مَّاال عاْ ُا يْاه الَّا  مَ غش متي   موَياْسول التش قال : ا  جعتتش  السماء

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

 
 .    مِْمةُل معامتة ظهْ ميها غش تعتلْ (   ✔)     -2

 ِْاْ  . مُْوهُِْ مَ لاع سياْتش المعيلة َوَ اَ يعتْ المَتْء اَّش  (   ✘)     -1

  مَ ال عاْ .  ُومةَتى  لْع  عاْ ... يق َ لها  مْ ْسول التش  (   ✔)     -1

 . الم ْ قال  اِ  ال عاْ : ا التش السماء يا ْسول التش ويق َ هَّا لالسماء أء(   ✔)     -4

 .الَّاْ يلال مَ ايَ اُتس  المال لْ يلال التش تعالى مَ أء لا  اَختش  مَ لْ(   ✔)     -5

 
 أجب عن األسئلة التالية :  :  ثالثالسؤال ال

 

 ؟ ٌَْ مفهوْ الهش :  2  
 
 .هو ُتماَ العي  او  خفاُه ل وْع غيْ ما هو َتيش ما الواقُ   : 2جـ  
 

 ؟ " هَّاك ََع  َْ لتهش " اذُْ ثالثة مَّها :  1  
 
 . تزويْ العمالل  -  : 1ـ ج 

 تهييْ تواْيخ ال الِية لتستُ التجاْية . -          
 التالَ  ما الموازيَ . -          
 خت  الذه  لالَِّا  . -          
 خت  الستُ المِتية ال َُّ لا جَّلية . -          
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 (   من البيوع المنهى عنهادرس :   ) 

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

 
 . أُل الْلا المِْْتعَ ليوع الذْائُ مَ ال َْ المتتوية التا يستُها الَّا  مَ اجل (   ✔)     -2

 .  ْلاََ سَاَه اَّظَّْا وازيَك تعَ هذه الزياَع  وَجز الَمُاذا قال المَتْء لتلائُ اذا ِل اجل (   ✔)     -1

 . غيْ جائز جائزمَ َاَع العماَّييَ ليُ  َّا الَّخيل قلل اَ تُوَ لسْا وهذ العمل (   ✘)     -1

 أَتْ  مِموَ لَاَة مَ مِل واَ اه جزء مَ الملتغ لِجزها ثْ اتى لعَ متْع واُمل الملتغ واخذ اللَاَة هذا العمل(   ✘)     -4

 جائز.  غيْ جائز              
 

 ضع امام كل عباره مصطلح ) جائز او غير جائز ( حسب محتوى العبارة  : السؤال الثاني 
 
 استتٌ مِمَ ملتغ مَ المال مَ زميتش سالْ ألجل مََِ ولَُ سالْ استعجل َتى المال قلل موََه مقال مِمَ اَ يك(    غيْ جائز)  -2

 لتغ َْ  تِ  ََّا جزء مَ الملتغ    .الم                       
 . لها َيو  وال ِيح اَ لها َ ل ما المِْك َْ  ختفاَ سياْع مَ زميتش َتى لعَ اوهْ َتا لأَ سياْتش   يوجتاَ(   غيْ جائز)  -1
  لِل لسْا ا فْ ُاَ اْ اِمْ   .اليُ  َّا الَّخيل لعَ ََّج ثماْها و(       جائز  ) -1
 ُعْلوَ لِجز الهاتٌ لِيَ يُمل الملتغ ولُل سعيَ تْاجُْ  سعيَ هاتفا مَ مِل ما  وَمُ لش جزء مَ الملتغ اَت(   غيْ جائز)  -4

 . ََ َْاء الهاتٌ و ت  مَ  اِ  المِل اْجاع الملتغ مْمض  َ ائش اللتغ العْلوَ                      

 
 : أجب عن األسئلة التالية : ثالثالسؤال ال

 
 

 ؟   ذْائُ ما التهة وما ا   الحٌَْ ليُ ال:   2 
 
 . اء م تقاَ: ها الوسيتة المو تة الى ال الذْائُ ما التهة  :  2 جـ 

 : ها يلوع يتذْع لها الى الْلا المِْْ . الذْائُ ا  الِا        
 

 ؟ وليُ المالمسة ماذا يق َ لليُ الهْْ  :   1 
 
 ة   يَْء أيِ ل اْ   يِ ل وقَ َّهى ََّش الَاْع ومَُّ مَّش  .هو ُل ما ُاَ مجهول العاقل:  ليُ الهْْ  :  1 جـ 

 : يُوَ ما جَّح الظالْ ألَّش يتْ ََ  ْيق لم  اللَاَة َوَ التِقق مَ سالمتها وختوها مَ العيو  . ليُ المالمسة           
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 (   الوعيد الشديد في التعامل بالربا)  درس : 
 

ُُتُ  }:  قال تعالى ََ يَأ  ْ  قَنالُوا  الاِذي ََ ال َم اِ ذَِلَك لِنأََّاُه َُ ِم ي َ ا َا ُْ الاِذء يَتََخلاُ شُ ال َما يَقُو َُ ََ  ِ ا  لَا  َ يَقُوُمو ْاِ ََ ال نلا التانشُ  و َِ لَنا َوأَ ْاِ ُُ ِمث نُل ال ن   َِّاَمنا ال لَي 
لاِِش مَاَّتََهىَ  ْا  َ َظة  ماِ َِ لَا مََمَ َجاءهُ َمو  ْاِ َْ ال ْا َِ َُ َو } ال لَي  ََ َُو ْ  مِيَهنا َخاِلن ِْ ُهن اُ  الَّانا َِ ن لَنـئَِك أَ   ََ مَأُو  نا ََ   َ هُ  ِلَى التاِش َوَم ُْ ٌَ َوأَم  { 175مَتَشُ َما َستَ

{  ْ ْ  أَثِني َُفانا ُُلا   ُّ ِِ ََقَاِل َوالتاشُ  َ يُ لِا ال ا  ْ لَا َويُ ْاِ ُق التاشُ ال  َِ ن172يَم  ِمتُنوا  ال ا ََ ََ آَمَُّنوا  َو َا الانِذي ِ  }  ْ ناعَ لَُهن َُ نالَعَ َوآتَنُوا  الزا اِل َوأَقَناُموا  ال ا َِ اِل
{ ََ َزَُّو  ِ ْ  يَ ْ  َو َ ُه ََتَي ِه   ٌ ْ  َو َ َخو  لاِِه َْ  ََ َّ َِ   ْ ُه ُْ }177أَج  ََ ِمَِّي  ُ ن َُُّنتُْ مُّ لَنا  َِ  ْاِ ََ ال وا  َمنا لَِقنَا ِمن ُْ ََ آَمَُّنوا  اتاقُنوا  التانشَ َوذَ { 172{ يَا أَيَُّها الاِذي

ِتُمنمَ  ْ   َ تَظ  ُُ َواِل وُ  أَم  ُُ ُْ   ْ ُُ ْ  مَتَ ُسوِلِش َو َِ تُل تُ َْ ََ التاِش َو ْ    ماِ َِ ْ  تَف عَتُوا  مَأ ذََُّوا  لِ }ِإَ لا ََ تَُمنو ََ َو َ تُظ  ع   ِلَنى 172و َْ ع  مَََِّظن َْ ن َُس  ََ ذُو  نا َُ { َو َِ 
ْ  تَع   َُُّتُ  َِ   ْ ُُ ْ  لا َاقُوا  َخي  ع  َوأََ تََ  َْ }َمي َس ََ ََ 122تَُمو تَُمو ْ   َ يُظ  ََُسلَل  َوُه ا  ُُلُّ ََّف    ما ْا تَُوماى  ََ مِيِش  ِلَى التاِش ثُ َجعُو  ْ ماً تُ  {{ َواتاقُوا  يَو 

 

 ( أمام العبارة المناسبة مع تصحيح ماتحته خط إذا كانت العبارة خطأ .   ✘ (   أو )     ✔ )   : ضع عالمة  السؤال األول
 
 الْسا ل السماوية سواء ُاَ قتيال او ُثيْا . جميُ ِْْ التش تعالى الْلا تِْيما قا عا ما(   ✔   )  -2

   يهيُِْْ الْلا .  يهيْتهييْ م  تح الْلا الى مسميال أخْ  مثل الفوائَ او الْلح او سعْ الفائَع (   ✘)     -1

 .   المجتمُُ لش و  َتى مال المْالا يتْاُْ ما يَيش و  يعوَ لالَّف(   ✔)     -1

 .    آخْتشالِْ  مُ التش تعالى تعَّا خسْاَ ا َّساَ ما َيَّش وََّياه و(   ✔)     -4

 ليَ  اِ  ْا  المال و اِ  العمل    . مَتْكمَ موائَ الم اٌْ اإلسالمية اَ الْلح يُوَ (   ✔)     -5

 

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

ََ ال َم اِ  }:  قال تعالى -2 َُ ِم ي َ ا َا  يق َ لش  ال َم اِ  { يَتََخلاُ شُ ال
 التفُْ ما َاء ما        (   -مالمسة الَخص آلخْ        -     ال ْع والجَّوَ)    
 
ََ التاشِ  }:  قال تعالى -1 ْ    ماِ َِ ْ  تَف عَتُوا  مَأ ذََُّوا  لِ  يق َ لش  مَأ ذََُّوا   { مَِإَ لا

 اخْجوا واهْلوا         (   -      اَّتظْوا واْتقلوا   -)    خذو ا ذَ والت ْيح     
 
ع   }:  قال تعالى -1 َْ ع   ِلَى َمي َس َْ ع  مَََِّظ َْ َُس  ََ ذُو  َُا ع   { َو َِ  َْ  يق َ لش  مَََِّظ

 (          ظاْ وامهالاَّت   -      الَّظْ لتمستقلل   -     التعجل ما الَمُ)    
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 : أجب عن األسئلة التالية : السؤال الثالث
 
 ؟ ٌَْ مفهوْ الْلا  :   2 
 
 هو زياَع َتى ْأ  المال يأخذها المقْض مَ المستقْض مقالل األجل وي تق الْلا َتى ُل ليُ مِْْ  .  :  2 جـ 

 
 

  وَح ذلك  ؟وَتى األمْ "  يتْت  َتى الْلا آثاْ ستلية َتى المْالا َّفسش " :   1 
 
 : ألَ المْالا يتُال  َتى الماَع ميَّل ُ لا ثْع وَيق ال َْ وتِجْ القت  خالٌ المت ََ . ا َْاْ الْوِية واألخالقية -2 : 1 جـ 

 : يقَا الْلا َتى التعا ٌ والتْاِْ ليَ امْاَ ا مة . ا َْاْ ا جتماَية -1          

 : الْلا اُل أموال الَّا  لاللا ل يقوَ الى جعل األموال َولة ليَ األغَّياء والمْاليَ ميتُِموَ ما جْياَ  قت اَيةا َْاْ ا -1          

 ا قت اَ العالما ومق م الِهْ متِْْ ا مة مَ مياَيَ اإلَّتاج .                         
 

  "  اذُْ ثالثة ِتول لَيتش ََ الْلا  ؟ ا قت اَء يستهَّا ميش ََ الْلايْ َّظاْ متُامل ما اللَّاء غلْ يتْك اإلسالْ الَّاءه مَ " :   1 
 
 .  وها تعَّا تْك جميُ الْلا والتولة مَّش والتولة مَ الْلا مَّجاع ما اآلخْع التقو  -2 : 1 جـ 

 ء لَيَّش .وا مهال الذء    استهالل ميش و  زياَع وال لْ َتى المعسْ الذء  يجَ وما القْض الِسَ -1          
 التا يَّميها التش َز وجل جزاء جَّ  العمل . ال َقة -1          
 وها أَاء الهَّا ِق الفقيْ مَ مالش   َْ ميش و  َوض . الزُاع -4          
 .ِيم يُوَ الْلح مَتُْا ليَّهما التا تتلَّى المَاُْة ليَ  اِ  ْأ  المال و اِ  العمل  الم اٌْ اإلسالمية -5          
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