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 دولة فلسطين
  

 State of Palestine 
 Ministry of Education & Higher Education وزارة التربية والتعليم العالي

 Directorate of Higher Education / Hebron الخليل/  العالي مديرية التربية والتعليم

 ورقة عمل       
  .فضل التفقه في الدين لدرس

 

 التربية اإلسالمية
 الثاني عشرالصف 

 (عجميع الفرو)

         ناريمان النتشة :المعلمة إعداد  
                       

 

                             : الصحيحة فيما يأتينضع دائرة حول رمز اإلجابة ( 1
 ما المقصود بالتفقه في الدين؟ .1

             . تفسير القرآن الكريم  فقط .ب                                              .فهم القرآن والسّنة فهمًا واعياً . أ 
 .األحاديث فقطتوضيح معاني . د                                                   .العلم بالخبرات الدنيوية. ج   
 

 ما حكم التفقه في الدين في العبادات؟. 2

 .مباح. د                           .فرض عين .ج                      .مستحب .ب                         .فرض كفاية. أ  
 

 

ل ك  ط ِريًقا ي لتمس ِفيِه م  »: ملسو هيلع هللا ىلصا المعنى المستفاد من قوله م . 3  ؟«...ِعْلًما ْن س 
                       . رفع مكانة العلماء .ب                                     .استغفار المخلوقات لطالب العلم .أ  

 .األجر والثواب العظيم .د                                               .العلماء ورثة األنبياء .ج  
 

ْدِر »: ملسو هيلع هللا ىلصما المعنى المستفاد من قوله  .4 ِر ل ْيل ة  اْلب  م  ْضِل اْلق  ف  ل ى اْلع اِبِد، ك   ؟ «...ِإنَّ ف ْضل  اْلع اِلِم ع 
                       .رفع مكانة العلماء .ب                                              .األجر والثواب العظيم .أ 
 .العلماء ورثة األنبياء. د                                    .لطالب العلماستغفار المخلوقات  .ج
 

ينِ .... }: ما المعنى المستفاد من قوله تعالى .5 ُهوا ِفي الدِ  قَّ ٌة ِلي ت ف  ر  ِمْن ُكلِ  ِفْرق ٍة ِمْنُهْم ط آِئف   ؟{ف ل ْوَل  ن ف 
               .التخصص في الدين فرض كفاية .ب                                     .التفقه في الدين فرض عين .أ 

 .إباحة التخصص في الدين. د                                   .التخصص في الدين مستحب .ج
 

 
 

 من الذين تضع المالئكة لهم أجنحتها؟. 6
 .األتقياء .د                              .الزهاد .ج                   .العباد .ب                         .طلبة العلم .أ   

 
 

 ما المقصود بفرض العين؟. 7
      .ما أوجبه هللا على مجموع المسلمين .ب                                .ما أوجبه هللا على كل مسلم بعينه. أ  
 .ما ال يثاب فاعله وال يعاقب تاركه .د                                . ما يثاب فاعله وال يعاقب تاركه .ج  
 
 



  2 

 ؟(ما أوجبه هللا على مجموع المسلمين، ويسقط اإلثم عنهم، بإقامة بعضهم له: )ما المصطلح الدال على .8
 .المباح .د                       .المستحب .ج                .فرض العين .ب          .فرض الكفاية .أ 
 

 ؟{---كان الرجل من ا إذا تعلم  عشر آيات لم يجاوزه}: من الصحابي  القائل .9
 .هللا بن عمر عبد .د      . هللا بن عمرو بن العاص عبد .ج         .عبد هللا بن عباس .ب          .هللا بن مسعود عبد .أ 
 

 أثرًا لعدم التفقه في الدين؟َل تعتبر  أيٌّ اآلتية. 11
                    . اتباع التقليد األعمى.ب                                     التقصير ببعض الطاعات .أ 

 .عدم التمييز بين األولويات .د                                               .سد حاجات المجتمع العلمية .ج
     
 الدين؟أي  اآلتية تعد من آثار عدم التفقه في  .11

         . عدم الوقوع في المعاصي جهلً  .ب                                       .التمييز بين األولويات .أ   
 .اتباع البدع والتقليد األعمى .د     .                                     عدم الوقوع في الحرج .ج 

 
 أي اآلتية حكم تعلمها فرض عين؟ .12

 . التوسع في علم التفسير .ب                        .                      أحكام الوضوء. أ 
 .التخصص في علم القضاء. د       .                               التعمق  في علم  القرآن .ج

 
 أي اآلتية حكم تعلمها فرض كفاية؟ .13

 .                                    التخصص في العلم الشرعي .ب              .                          تعلم أحكام الصلة .أ

 .معرفة مبطلت الصلة .د                                               . دراسة أحكام الصيام . ج
      

الشرعي فرض  كفاية على المسلمين؟التخصص في العلم  لماذا يعتبر .14  

            .لعدم توفر الكتب لهم جميعا. ب                                  .لصعوبة تفرغهم جميعا .أ 

.لئل يجتمع عليهم أعداؤهم .د                                           .لوجود غير العرب بينهمج     

 

 الكفاية وفرض العين؟ما الفرق بين فرض  .15

 .الكفاية على الكل والعين على األكثر.  ب                                   .الكفاية  للبعض والعين للكل.   أ
 .الكفاية للرجال النساء والعين للكل .د                    .   العين يجب للرجال والكفاية للكل. ج

 

 :.ى فرض عين، وفرض كفايةلونصنفها إ نتأمل أنواع العلوم اآلتية،( 2
  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: دراسة الطب.1
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المصارف اإلسالميةدراسة أحكام  .2
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: دراسة أحكام الوضوء .3
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: دراسة الهندسة. 4
 



  3 

  :كيف يتحصل المسلم على الفقه في الدين( 3
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.2ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.1
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.4ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .3
 

 .نستنتج أثر التفقه في الدين على المجتمع( 4
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.1
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.2
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.3
 

 وفقكم هللا                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


