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 سقاءتسصالة اال
"أقسم "  

 الفراغات املعدة:كتب اإلجابة الصحيحة يف ا 

 مدرارا  عند  أن يسقي  خطبتني  يسجد
 ابتالء  نعمة املاء  املقيمني  مجاعة  بدعاء اإلفتتاح

 

ستسقاء شرعا:___________ عباده عند حاجتم علي صفة تعريف صالة اال
 خمصوصة.

(1) 

"يرسل السماء عليكم __________. قال هللا تعاىل  (2) 

ستسقاء ذكر _________ علي عباده.من ِحَكِم صالة اال  (3) 

 (4) أتخر نزول املطر ىو _________ من هللا لعباده.

 (5) أن ينوي الصالة _________ تكبرية اإلحرام.

 (6) يرفع تكبرية اإلحرام فيستهل _________.

ستسقاء سنة مؤكدة علي __________ يف املدن والقري والبوادي وعلي صالة اال
 املسافرين.

(7) 

 (8) ._ كخطبيت العيد بعد إمتام الصالةخيطب اإلديام ________
 

 (8 درجات)
 

 فقو العبادات

 . الزكاة5     صالة االستسقاء  .1

 . زكاة الفطر6     الصيام املسنون .2

 . زكاة األموال7      الصيام احملرم .3

 املكروه.4
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انت اخلاطئة فيما أييتاانت الصحيحة وكلمة "خطأ" للبيااكتب كلمة "صحيح" للبي  

ستسقاء مثان تكبريات عدد التكبريات صالة اال                    1.  

ستسقاء فيها خطبتانصالة اال    2.  

ستسقاء مجاعةتقام صالة اال     3.  

طستسقاء سنة عند نزول املطر فقصالة اال     4.  

.5  ستسقاء بعد خطبتني  تقام صالة اال    

املعاصي سبب يف منع املطر واحنباسو                6.  

     (6 درجات)

 ستسقاء ترتيبا صحيحا:ب كيفية صالة االرت  
ستسقاءبعض األمور من كيفية صالة اال  الرقم 

.1 مث يركع, مث يعتدل,مث يسجد السجدتني كاملعتد مث يسلم كاملعتد  

الة عند تكبرية اإلحرامأن ينوي الص  2.  

.3 مث يكرب مخس تكبريات يتبعها سورة الفاحتة مث سورة القمر  

.4 مث يركع, مث يعتدل,مث يسجد السجدتني كاملعتد   

مث يتبعها بسبع تكبريات  ويذكر هللا بعد كل تكبريات مث يقرأ  سورة الفاحتة ويليها 
"ق"سورة   

5.  

درجات( 5)  

 قسم "ب"
ستسقاء شرعا.ف صالة االعر   )درجتان(   (1) 

ستسقاء؟ميت يسن للمسلمني أداء صالة اال )درجتان(   (2) 

درجات( 4) ستسقاء.من ِحَكِم صالة اال اثنني بني     (3) 

ستسقاء من الكتاب أو ىات الدليل علي مشروعية صالة اال )درجتان( 
 السنة.

(4) 
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 الصيام املسنون
"أقسم "  

  الرسم البياين اآليت يبني عن الصيام املسنون .

 

   

    

   

  

 

 " S"  و  "   R " ما  ،الرسم البياين السابق استنادا إىل
_________________ R (1) 

_________________ S (2) 
 

كتب اإلجابة الصحيحة يف الفراغات املعدة:ا   

 

نو نسم اليل أمري إكمال النهار  

 

بصيام ________ جاز لو أن يقطعو ابإلفطار.إذا تلبس املسلم   (3) 

وإن شاء  ،إن شاء صام ،م املتطوع _______ بنفسوئالصاملسو هيلع هللا ىلص  ٌب قال الن
.أفطر  

(4) 

 (5) يصح صوم النفل بنية من ________ .

 يسن للصائم تطوعا ________ صومو وال ينبغي قطعو بال عذر.
 

(6) 

 

الصيام 
 
المسنون 

 صوم اتسوعاء وعاشوراء

R 
S 

م من ايأصوم ستة 
 شوال

ايم من كل أصوم ثالثة 
 شهر

 صوم يوم عرفة
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 قسم "ب" 
 

من أنواع  الصيام املسنون. اثننياذكر  )درجتان(   أ (1) 
تية:آلاكتب أدلة أنواع الصيام ا   (2)  

أ.  صوم يوم عرفة       

درجات( 4)    ب.  صوم يوم اإلثنني واخلميس 

درجات( 4) من ِحَكِم الصيام املسنون. اثننياذكر    (3)  

    

: اكحكم مع التعليل فيما أييتبني     ب  

املسنون عند إجابة الدعوة؟كم إفطار الصيام ما ح     (1)  

كم نية الصيام املفروض قبل الفجر؟ما ح     (2)  

درجات( 6) بنية من النهار.ىل يصح صوم النفل    (3)  
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 الصيام احملرم والصيام املكروه
"أقسم "  

: تيةكم أنواع الصيام اآلما اكح  

 الرقم أنواع الصيام احلكم
 (1) صوم يومي العيد 

 (2) صيام الدىر 

 (3) صوم أايم التشريق 

 (4) صوم يوم الشك 

 (5) إفراد يوم اجلمعة ابلصوم 

 (6) صوم النصف الثاين من الشعبان 

 (7) إفراد يوم السبت واألحد ابلصوم 

 (8) صوم املرأة تطوعا بغري إذن زوجها 

درجات( 8)  

كتب اإلجابة الصحيحة يف الفراغات املعدة:ا   

دىاش العمل اهلوى ضررا أحب  

 

___________ والبعد عن املعاصي. اجتناب ىرادة علن الصيام يرََب اإلإ  (1) 

ال حيل للمرأة أن تصوم وزوجها __________ إال إبذنو ملسو هيلع هللا ىلص : قال رسول هللا   (2) 

هللا. فإن ذلك _________ الصيام إىل ،ويفطر يوما ،األفضل أن يصوم يوما  (3) 

فيرتك بعض األعمال اليت كان  ،اإلنسان إذا صام ضعف عن ________إن 
.يقوم هبا  

(4) 
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 قسم "ب"
 أ بني  اكحكم فيما أييت: 

كم صوم يوم الشكما ح     (1)  

كم صوم املرأة وزوجها حاضرما ح   )درجتان(  (2)  

    

درجات( 3) ذكر ثالثة منها.....ي األايم اليت حيرم الصيام فيها.اما ى   ب (1) 

  (2) ملاذا يكره الصيام الدىر. )درجتان( 

  (3) ما رأيك عن الصوم احملرم. )درجتان( 
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زكاة الفطرالزكاة و   

"أقسم "  

 الرسم البياين اآليت يبني عن مصارف الزكاة.
 

  

 

 

 "Vو "  "  U"  و"T ما " ،الرسم البياين السابق إىل استنادا
__________________ T ( 1) 

__________________ U ( 2) 

     __________________  V ( 3 ) 
 

 اجلدول اآليت عن شروط استحقاق الزكاة.
يانالب  شروط استحقاق الزكاة 

.فال تدفع الزكاة لغري املسلم    P 

 Q       .أن ال تكون نفقتو واجبة علي املزكي   

 عدم القدرة علي الكسب ىو الذي ال يقدرعلي كسب ما يليق بو.   

 R مستحقا للزكاة موجودا يف بلد الزكاةيكون أن    

 غري ىامشي و ال مطلب .ملسو هيلع هللا ىلصقرابة رسول هللا  أي ال يكون من ذوي    
 

،اجلدول السابق استنادا إىل  

__________________  : P (4) 

__________________  : Q (5) 

     __________________   : R (6) 

 مصارف الزكاة

T الفقري V العامل U ابن سبيل الغارمون الرقيب 
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انت اخلاطئة فيما أيتاانت الصحيحة وكلمة "خطأ" للبيااكتب كلمة "صحيح" للبي  

 (7)  الغين الكافر جيب عليو الزكاة إذا ستوطن يف دار اإلسالم.

 (8)  دين الزكاة مقدم علي دين اآلدمي

من ال يريد أن يدفع الزكاة, وىو ال ينكر بوجوهبا, فعليو حد مانع 
 الزكاة

 (9) 

( درجات 3 ) 

 قسم "ب"
ف الزكاة شرعا.عر    )درجتان(  أ (1) 
و السنة.ل علي مشروعية الزكاة من الكتاب أىات الدلي )درجتان(  (2)  

 

 

 )درجتان(

  اكحكم فيما أييت:بني  

   كم إيتاء الزكاة)ا(   ح  

 كم اترك الزكاة     ح  ب(  )

(3)  

كم قبول الزكاة ملن ال يستحقو؟ا ح  م )درجتان(  (4)  

  (5) ىل جتزأ الضربية املدفوعة للدولة عن الزكاة؟ )درجتان(

  (6) ىل تسقط الزكاة ابملوت؟ )درجتان(

  (7) إذا امتنع املسلم عن أداء الزكاة منكرا لوجوهبا مل حيكم بكفره, ملاذا؟ )درجتان(
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 زكاة الفطر
"أقسم "  

.وجوب زكاة الفطر  اجلدول اآليت عن شروط  

يانالب وجوب زكاة الفطر شروط   

, فال جيب علي الكافرأن يكون مسلما  اإلسالم 
 R إدراك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال

أن يكون عند املكلف فضل من املال, يزيد عن نفقتو 
ويوموونفقة عيالو يف ليلة العيد   

S 

 
 اجلدول السابق, استنادا إىل

__________________  : R (1) 

__________________  : S (2) 

 

وقت أداء الزكاة. ىت علاجلدول اآليت دل    

كتب اإلجابة الصحيحة يف الفراغات املعدة:ا   

 

  

 الرقم وقت أداء الزكاة البياانت
 (3)  بعد غروب الشمس يوم العيد

 (4)  بعد صالة العيد

 (5)  من اول رمضان إيل ما قبل صالة العيد

 (6)  قبل صالة العيد

 (7)  غروب مشس آخر يوم من رمضان, أي أول ليلة العيد.

وقت املستحب  وقت املباح وقت املكروه وقت  اخلرام  وقت الوجوب
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 اخرت اإلجابة الصحيحة ما بني القوسني.
صدقة مقدرة عن كل مسلم ______ صالة العيد  )قبل/ بعد /عند(

 الفطر يف مصارف معينة. 
(1) 

الشكر هلل علي نعمتو مبساعدة _______  )الضعفاء/العلماء/اجملتمع(
 واحملتاجني.

(2) 

ت ستوفا نؤدي زكاة الفطر إذاجيب علينا أن  )الشك/الشرط/اإلرادة(
_______.  

(3) 

________ من غالب قوت مقدار زكاة الفطر  )صاع/ربع/عرف(
ذي يقيم فيو املكلف.البلد ال  

(4) 

 (5) فرضت زكاة الفطر يف السنة______ من اهلجرة. )الثالثة/الثانية/الرابعة(

 

 قسم "ب"
ف زكاة الفطر شرعا.عر   )درجتان(   أ (1) 
  (2) ىات الدليل علي مشروعية زكاة الفطر. )درجتان(

.كم زكاة الفطراذكر ح   )درجتان(   (3)  

كم أداء زكاة الفطر ابلنقود؟ما ح   )درجتان(  (4)  

( 
درجان(4  

كمتني من مشروعية زكاة الفطر. حِ بني    (5)  

كم نقل زكاة الفطر إيل بالد أخري؟ما ح   )درجتان(  (6)  
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 زكاة األموال
"أقسم "  

 الرسم البياين اآليت يبني عن زكاة األموال
 

   

    

   

 
 " S"  و  "   Rالرسم البياين السابق, ما "   استنادا إىل

_________________  : R ( 1) 

_________________  : S ( 2) 

 

ة الصحيحة املعدة.اكتب االصطالحات ابختيار اإلجاب  

 املعادن  الركاز  الزروع  الثمار  عروض التجارة  األنعام 
 

 (3) كل سلعة يتاجر فيها اإلنسان 

ىو اسم للمكان الذي خلق هللا بو اجلواىر من الذىب والفضة واكحديد  
 والنحاس

(4) 

 (5) تطلق علي اإلبل, والبقر, والغنم, واجلاموس 

 (6) مجع مثر, وىي محل الشجرة من الفاكهة. 

 (7) دفني اجلاىلية أي املل املدفون ابجلاىلية قبل اإلسالم 

 (8) مجع زرع أي شجر 

 

 زكاة األموال

 زكاة الذىب والفضة
R 

S 

 زكاة املعادن والركاز زكاة الزروع والثمار   
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 اكتب كلمة "صحيح" للبياانت الصحيحة وكلمة "خطأ" للبياانت اخلاطئة فيما أييت:
.   )          (الزكاة إذا ستوطن يف دار اإلسالمالغين الكافر جيب عليو    (1) 

)         (  اآلدميين دَ  ىين الزكاة مقدم علدَ    (2) 

)        (من ال يريد أن يدفع الزكاة, وىو ال ينكر بوجوهبا, فعليو حد مانع الزكاة   (3) 

( درجات 3 ) 

فضة.يت عن شروط وجوب زكاة الذىب والاجلدول اآل  

انالبي شروط وجوب زكاة الذىب  
فضةوال  

 اإلسالم ال جيب علي الكافر
T امللك التام 

ابلغا من الكثرة إيل حرد السرف يف عروف من مل يكن 
 الناس

U 

من  اغرام 85نصاب الذىب:عشرون دينار أو 
 -الذىب

غراما من الفضة 675نصاب الفضة:مئتان درىم أو  - 

 كمال النصاب

أن تبقي امللكية يف يد صاحبها سنة قمرية ىجرية  
 كاملة

V 

 

،اجلدول السابق استنادا إىل  

_____________________  : T (1) 

_____________________  : U (2) 

     _____________________     : V (3) 
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 انت اخلاطئة فيما أييت:اانت الصحيحة وكلمة "خطأ" للبيااكتب كلمة "صحيح" للبي
أو اثنان ونصف  ىو ربع العشر ديةمقدار زكاة الذىب والفضة والورقة النق

   يف املئة.

 (  (1  

 (2)  أو اثنان ونصف يف املئة. ىو ربع العشر مقدار زكاة املعادن

.مقدار زكاة الركاز ىو الثلث   (3) 

.مقدار زكاة الزروع والثمار ىو ستة أوسق   (4) 

 (4 درجات)

نصبتها.لزكاة الصحيح لكل أاجلدول اآليت دلت علي مقادير ا  

املعدة:كتب اإلجابة الصحيحة يف الفراغات ا   

 

  

نصبتهاأ  الرقم مقادير الزكاة 
لإب 11   (1) 

بقرا 31   (2) 

بقرا 41   (3) 

غنما 41   (4) 

إبال 65   (5) 
 

 
 
 
 
 

 جزعة مسنة شااتن شاة تبيع
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 .ابختيار اإلجابة الصحيحة املعدة اكتب اإلصطالحات
    

 

.يف عامها الثانيةالناقة ما دخلت    (1) 

.الناقة اليت دخلت يف اخلامسة من عمرىا   (2) 

أو ثنية معٌز أي هلا واحد الغنم علي أن تكون جذعةَ ضأن, أي : هلا سنة  
.ثنتان  

(3) 

.الناقة ما دخلت يف عامها الثالثة   (4) 

.الناقة ما دخلت يف عامها الرابعة   (5) 

 (6) البقرة ما لو سنتان 

ما لو من العمر سنة البقر   (7) 

 

 اكتب اإلصطالحات ابختيار اإلجابة الصحيحة املعدة.
 زكاة الدين  زكاة املدخرات  زكاة األسهم  زكاة السندات  زكاة الدخل
 

ىي زكاة الكسب من العمل الذي أخذ الشخص كل شهر مقابل  
 عملو

(1) 

املالية(ىو املال الفائض من الدخل ) الذىب والفضة واألوراق    (2) 

.ىو حق ملكية جزئية لرأس مال كبري للشركات املسامهة   (3) 

ىو تعهد مكتوب من البنك أو الشركة أو اكحكومة كحاملو بتسديد  
 مبلغ مقدر من قرض يف وقت معني, نظري فائدة مقدرة.

(4) 

 (5) الدين مرجو األدء: فيجب عليو الزكاة يف كٌل حول. 

 

 مسنة تبيع َجَذعة شاة بنت خماض بنت لبون حقة
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 قسم "ب"
 أ (1) عرف زكاة الذىب والفضة. )درجتان( 
  (2) ىات الدليل علي مشروعية زكاة الذىب والفضة من الكتاب )درجتان( 

(درجات 4) شروط وجوب زكاة الذىب والفضة من اثنني بني     (2)  

 ب   املعلومات املناسبة لكل ما أييت:بني   

  (1) نصاب الذىب 

  (2) نصاب الفضة 

درجات( 6) الذىب والفضةمقدار زكاة    (3)  

ىات الدليل علي مشروعية زكاة املعادن والركاز من الكتاب  )درجتان(
 أو السنة

 ج (1)

درجات( 4) من شروط وجوب زكاة املعادن والركاز. حوض     (2)  

ذكر الدليل علي مشروعية زكاة عروض التجارةا )درجتان(  (3)  

(درجات 4)   (4)  شروط وجوب زكاة عروض التجارةبني   

ف زكاة الزروع والثمار.عر    )درجتان(  (5)  

(درجتان) الدليل علي مشروعية  زكاة الزروع والثمار من الكتاب. ىات   (6)  

ف زكاة األنعامعر   )درجتان(  (7)  

درجات( 4) من شروط وجوب زكاة األنعام أربعة اذكر   (8)  

درجات( 4) من ِحَكِم مشروعية زكاة األموال. اثنني بني     (9)  

 د   املقدار الواجب للزكاة يف األموال اآليت:بني   
  (1) زكاة املعادن 

  (2) زكاة الركاز  

درجات( 6)   (3) زكاة األسهم والسندات 

 


