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 فقو  العبادات 
(سقاءتسصالة اال)  

 قسم "ا"
كتب اإلجابة الصحيحة يف الفراغات ادلعدة:ا   

 مدرارا  عند  أن يسقي  خطبتني  يسجد
         

 ابتالء  نعمة ادلاء  ادلقيمني  رتاعة  بدعاء اإلفتتاح
 

تعريف صالة االستسقاء شرعا:سوأل هللا أن يسقي عباده عند حاجتم علي صفة 
.سلصوصة  

(ٔ) 

 (ٕ) قال هللا تعايل "يرسل السماء عليكم مدرارا.

 (ٖ) من ِحَكِم صالة االستسقاء ذكر نعمة ادلاء علي عباده.

 (ٗ) أتخر نزول ادلطر ىو ابتالء من هللا لعباده.

 (٘) أن ينوي الصالة عند تكبرية اإلحرام.

 (ٙ) يرفع تكبرية اإلحرام فيستهل بدعاء اإلفتتاح.

صالة االستسقاء سنة مؤكدة علي ادلقيمني يف ادلدن والقري والبوادي وعلي 
 ادلسافرين.

(ٚ) 

 (ٛ) خيطب اإلديام خطبتني  كخطبيت العيد بعد إدتام الصالة.   

  (ٛ درجات)
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انت اخلاطئة فيما أييتاانت الصحيحة وكلمة "خطأ" للبيااكتب كلمة "صحيح" للبي   

 (ٔ) خطأ تكبريات ستسقاء ذتان عدد التكبريات صالة اال

 (ٕ) صحيح  ستسقاء فيها خطبتانصالة اال

 (ٖ)  صحيح ستسقاء رتاعةتقام صالة اال

 (ٗ) خطأ طستسقاء سنة عند نزول ادلطر فقصالة اال

 (٘)  خطأ تقام صالة اإلستسقاء بعد خطبتني

 (ٙ)  صحيح حنباسواادلعاصي سبب يف منع ادلطر و 

     

ترتيبا صحيحا: ستسقاءرتب كيفية صالة اال  

ستسقاءبعض األمور من كيفية صالة اال  الرقم 
 5 مث يركع, مث يعتدل,مث يسجد السجدتني كادلعتد مث يسلم كادلعتد

الة عند تكبرية اإلحرامأن ينوي الص  1 

 4 مث يكرب ستس تكبريات يتبعها سورة الفاحتة مث سورة القمر

 3 مث يركع, مث يعتدل,مث يسجد السجدتني كادلعتد 

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

2 

٘) درجات)    
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 قسم "ب"
ستسقاء شرعا.صالة االعرف  )درجتان(   أ (ٔ) 
سؤال هللا تعايل أن يسقي عباده عند حاجتهم علي صفة سلصوصة-     

صالة اإلستسقاء؟ميت يسن للمسلمني أداء  )درجتان(   (ٕ)  

الستسسقاء بوقت يف األصح, جيوز أداؤىا يف كل ال ختتص صالة ا- 
 وقت

جتهمعند أتخر نزول ادلطر وعند حا-  

فافيف يوم اجل-  

  

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

ذكر نعمة ادلاء من أكرب نعم هللا علي عباده-   

ء من هللا لعبادهأتخر نزول ادلطر ىو ابتال-  

مشروعية الصالة والدعاء الستجالب الغيث-  

تذكري الناس حباجاهتم إيل رهبم-  

  

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

ار  ۥ رَبَُّكۡم إِنَّوُ  ۡستَ ۡغِفُرواْ ٱفَ ُقۡلُت قال هللا تعال :   مَ ٱيُ ۡرِسِل  ٗ  اَكاَن َغفَّ  ٓاءَ لسَّ
ۡدرَار  (88-81:  18)سورة نوح                 ٗ  اًَعَلۡيُكم مِّ
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 )الصيام ادلسنون(
 قسم "ا"

  الرسم البياين اآليت يبني عن الصيام ادلسنون .

 

   

    

الس     

  

 
 " S"  و  "   R " استنادا إيل الرسم البياين السابق, ما 

أايم من ذي احلجة مثانية صوم/ اإلثنني واخلميس  صوم  R (ٔ) 

أايم من ذي احلجة مثانيةصوم / صوم اإلثنني واخلميس   S (ٕ) 

 

كتب اإلجابة الصحيحة يف الفراغات ادلعدة:ا   

 مسنون  اليل  أمري   إكمال  النهار
         

 (ٖ)  إذا تلبس ادلسلم بصيام مسنون جاز لو أن يقطعو ابإلفطار.

 (ٗ)  قال النٌ ٌٌب ملسو هيلع هللا ىلص الصائم ادلتطوع أمري بنفسو, إن شاء صام, وإن شاء أفطر .

 (٘)  يصح صوم النفل بنية من النهار .

 (ٙ)  يسن للصائم تطوعا إكمال صومو وال ينبغي قطعو بال عذر.

 

 

 

 

الصيام 
 
المسنون 

صوم تاسوعاء 
 وعاشوراء

R S 

صوم ستة ايم 
 من شوال  

صوم ثالثة ايام 
 من كل شهر

 صوم يوم عرفة
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 قسم "ب" 
 أ (ٔ) اذكر اثنني من أنواع  الصيام ادلسنون. )درجتان( 
صوم يوم عرفة-   

صوم اتسوعاء وعاشوراء-  

ستة أايم من شوالصوم -  

صوم ثالثة أايم من كل شهر-  

صوم اإلثنني وخلميس-  

صوم ذتانية أايم من ذي احلجة-  

  

تية:آلاكتب أدلة أنواع الصيام ا   (ٕ)  

أ.  صوم يوم عرفة       

من أن يعتق هللا فيو عبدا  من يوم أكثر قال: ما ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا - 
 من النار من يوم عرفة

  

درجات( ٗ) وم يوم اإلثنني واخلميسب.  ص     

يتحٌري صوم االثنني  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا كان :عن عائشة قالت - 
 واخلميس

  

درجات( ٗ)   (ٖ) اذكر اثنني من ِحَكِم الصيام ادلسنون. 

والتقرب إيل هللا ايدة التعبدز -   

االبتعاد عن ارتكاب ادلعاصي -  

اكنيحتريك ادلشاعر واألحاسيس جتاه ما يعانيو الفقراء وادلس-  

هتذيب النفس وتربيتها وترقيق ادلشاعر-  

تقريب العبد من ربو بشكل دائم-  

 -تنظيم النظام يف الغذاء وتناول الطعام يف أوقات زلددة

  

 ب  بني احلكم مع التعليل فيما أييت 

  (ٔ) ما حكم إفطار الصيام ادلسنون عند إجابة الدعوة؟ 

    جيوز : احلكم 
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ة كحضور الوليمةالتعليل: عند اجابة الدعو   

  (ٕ) ما حكم نية الصيام ادلفروض قبل الفجر؟ 

 احلكم :  جتب النية 
يف كل عبادة من اوذلا التعليل: ألن النية ركن  

  

درجات( ٙ)   (ٖ) ىل يصح صوم النفل  بنية من النهار. 

 احلكم :  يصح 
 التعليل: ثياب علي الصوم من وقت النية
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حملرم والصيام ادلكروه()الصيام ا  

 قسم "ا"
كم أنواع الصيام األتيةما احل ا.  

 الرقم أنواع الصيام احلكم
 (ٔ) صوم يومي العيد حرام

 (ٕ) صيام الدىر مكروه

ماحر   (ٖ) صوم أايم التشريق 

ماحر   (ٗ) صوم يوم الشك 

 (٘) إفراد يوم اجلمعة ابلصوم مكروه

ماحر   (ٙ) صوم النصف الثاين من شعبان 

 (ٚ) إفراد يوم السبت واألحد ابلصوم مكروه

ماحر   (ٛ) صوم ادلرأة تطوعا بغري إذن زوجها 

درجات( ٛ)    

 

كتب اإلجابة الصحيحة يف الفراغات ادلعدة:ا   

 شاىد  العمل  اذلوى  ضررا  أحب 

         

 (ٔ)  أن الصيام يرََب اإلرادة علي اجتناَب اذلوى والبعد عن ادلعاصي.

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

 (ٖ)  األفضل أن يصوم يوما, ويفطر يوما, فإن ذلك أحب الصيام إيل هللا.

 (ٗ)  إن اإلنسان إذا صام ضعف عن العمل, فيرتك بعض األعمال اليت كان يقوم هبا
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 قسم "ب"
 أ  بني احلكم فيما أييت: 

درجة( ٔ وم يوم الشكما حكم ص (  (ٔ)  

حرام-      

  (ٕ) ما حكم صوم ادلرأة وزوجها حاضر )درجتان(

حيرم صوم ادلرأة تطوعا, وزوجها حاضر إال إبذنو-     

درجات( ٖ)  ب (ٔ) ما ىي األايم اليت حيرم الصيام فيها.أذكر ثالثة منها....... 

صوم يومي العيد-   

صوم أايم التشريق-  

صوم يوم الشك-  

صف الثاين من الشعبانصوم الن-  

صوم ادلرأة تطوعا بغري إذن زوجها-  

  

  (ٕ) دلاذا يكره الصيام الدىر. )درجتان( 

لكل بشر حق يف حياتو.-     

  (ٖ) ما رأيك عن الصوم احملرم. )درجتان( 

جيب علينا ان ال تصوم يف ىذه األايم ألن الشرع هناان يف ذلك.-     
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()الزكاة و زكاة الفطر  

 قسم "ا"
 الرسم البياين اآليت يبني عن مصارف الزكاة.

  

 

 

 "Vو "  "  T,"  "U الرسم البياين السابق, ما " إىل استنادا
 (ٔ ) T يف سبيل هللا

لفلمؤا   U ( ٕ) 

) V ادلسكني   ٖ ) 

 

 اجلدول اآليت عن شروط استحقاق الزكاة.
 شروط استحقاق الزكاة البييان

.تدفع الزكاة لغري ادلسلمفال   P 

.أن ال تكون نفقتو واجبة علي ادلزكي  Q 

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

مستحقا للزكاة موجودا يف بلد الزكاةأن يكون     R 

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

 

  

 مصارف الزكاة

T الفقير V العاميل U ابن سبيل الغارمون الرقيب 
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ابقاستنادا إيل اجلدول الس  

 (ٗ) اإلسالم

 (٘) عدم اإلنفاق

 (ٙ) بلد الزكاة

 

 اكتب كلمة "صحيح" للبينات الصحيحة وكلمة "خطأ" للبينات اخلاطئة فيما أييت:
خطأ- الغين الكافر جيب عليو الزكاة إذا ستوطن يف دار اإلسالم.    (ٚ) 

صحيح - دين الزكاة مقدم علي دين اآلدمي  (ٛ) 

خطأ- اة, وىو ال ينكر بوجوهبا, فعليو حد مانع الزكاةمن ال يريد أن يدفع الزك  (ٜ) 

( درجات ٖ )   

 

 قسم "ب"
 أ (ٔ) عرف الزكاة شرعا.  )درجتان(

اسم ألخذ سيء سلصوص, من مال سلصوص,علي أوصاف سلصوصة - 
 لطائفة سلصوصة.

  

و السنة.أل علي مشروعية الزكاة من الكتاب ىات الدلي )درجتان(  (ٕ)  

  ُٖٗمواْ ٱلصََّلٰوَة َوَءاُتواْ ٱلزََّكٰوَة َوٱرَۡكُعواْ َمَع ٱلرَِّٰكِعنَي َوأَِقي- 
 (ٖٗ: ٕة البقرة سور  ) 

  

 

 

 )درجتان(

 بني احلكم فيما أييت:
  )ا(   حكم إيتاء الزكاة

يثاب .واجبة فاعلها                                       - 

حكم اترك الزكاة     ب(     

                                                    يعاقب اترقها -

(ٖ)  

ا حكم قبول الزكاة دلن ال يستحقو؟م )درجتان(  (ٗ)  
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ال جيوز قبول الزكاة دلن ال يستحقها.وإذا أخذىا جيب ردىا.-     

  (٘) ىل جتزأ الضربية ادلدفوعة للدولة عن الزكاة؟ )درجتان(

لة عن الزكاة ألهنا ال توزع علي مصارف الجتزأ الضربية ادلدفوعة للدو - 
 الزكاة.

  

  (ٙ) ىل تسقط الزكاة ابدلوت؟ )درجتان(

إذا استويف شروط الزكاة ومات قبل أن يؤديها جيب علي الورثة خراجها-     

  (ٚ) إذا امتنع ادلسلم عن أداء الزكاة منكرا لوجوهبا مل حيكم بكفره, دلاذا؟ )درجتان(

سالمابإل لكونو حديث العهد-     
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 )زكاة الفطر(
 قسم "ا"

.وجوب زكاة الفطر  اجلدول اآليت عن شروط  

وجوب زكاة الفطر شروط البييان  

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

أن يكون عند ادلكلف فضل من ادلال, يزيد عن نفقتو ونفقة عيالو يف 
لة العيد ويومولي  

S 

 استنادا إيل اجلدول السابق,
 (ٔ) R الوقت

 (ٕ) S اليسار

 

 اجلدول اآليت دلت علي وقت أداء الزكاة.
كتب اإلجابة الصحيحة يف الفراغات ادلعدة:ا   

 

  

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

 (ٗ) وقت ادلكروه ببعد صالة العيد

 (٘) وقت ادلباح من اول رمضان إيل ما قبل صالة العيد

 (ٙ) وقت مستحب قبل صالة العيد

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

 
 

وقت ادلستحب  وقت ادلباح وقت ادلكروه   راماحلوقت    وقت الوجوب
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 اخرت اإلجابة الصحيحة ما بني القوسني.
طر يف صدقة مقدرة عن كل مسلم ______ صالة العيد الف )قبل/ بعد /عند(

 مصارف معينة. 
(ٔ) 

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

.نؤدي زكاة الفطر إذاستوفيت _______جيب علينا أن  )الشك/الشرط/اإلرادة(  (ٖ) 

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

(ٗ) 

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

 

 قسم "ب"
 أ (ٔ) عرف زكاة الفطر شرعا. )درجتان( 
صدقة مقدرة عن كل مسلم قبل صالة عيد الفطر يف مصارف معينة-     

  (ٕ) ىات الدليل علي مشروعية زكاة الفطر. )درجتان(

فرض زكاة الفطر صاعا من :  ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا أن ر  هلالج لجعن ابن عمر- 
علي كل حّر, أو عبد ذكر أو أنثي من  دتر, أو صاعا من شعري

 ادلسلمني .  )رواه البخاري(

  

.اذكر حكم زكاة الفطر )درجتان(   (ٖ)  

واجبة لكل مكلف-     

  (ٗ) ما حكم أداء زكاة الفطر ابلنقود؟ )درجتان(

ار جلنة الفتاوي ماليزايالفطر نقدا, لقر  جواز دفع زكاة-     

درجان(ٗ )   (٘) بني حكمتني من مشروعية زكاة الفطر. 

 _تطهري ادلال 

جرب خلل يقع يف الّصوم-  

ىساعدة احملتاجني-  
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ع ادلسلمتعميم السرور علي كل أبناء اجملتم-  

تزكية النفس-  

  (ٙ) ما حكم نقل زكاة الفطر إيل بالد أخري؟ )درجتان(

فأخربىم أن ملسو هيلع هللا ىلص زكاة الفطر إيل بالد أخري لقول النٌب  آل جيوز نقل-  
فقرائهم. علىهللا قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد   

  

  
 )زكاة األموال(

 قسم "ا"
 الرسم البياين اآليت يبني عن زكاة األموال

 

   

    

   

 " Sو  "   "  Rاستنادا إيل الرسم البياين السابق, ما "  
 (ٔ ) R ز كاة عروض التجارة / ز كاة األنعام

 (ٕ ) S ز كاة األنعام / زكاة عروض التجارة

 

 اكتب االصطالحات ابختيار أإلجاببة الصحيحة ادلعدة.
 ادلعادن  الركاز  الزروع  الثمار  عروض التجارة  األنعام 
 

 (ٖ) كل سلعة يتاجر فيها اإلنسان عروض التجارة

اسم للمكان الذي خلق هللا بو اجلواىر من الذىب والفضة  ىو ادلعادن
 واحلديد والنحاس.

(ٗ) 

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

 زكاة األموال

زكاة الذهب 
 والفضة

R 
S 

زكاة الزروع 
 والثمار   

زكاة المعاد 
 واركاز
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 (ٙ) رتع ذتر, وىي زتل الشجرة من الفاكهة. الثمار

 (ٚ) دفني اجلاىلية أي ادلل ادلدفون ابجلاىلية قبل اإلسالم الركاز

أي شجررتع زرع  الزروع  (ٛ) 

 اكتب كلمة "صحيح" للبينات الصحيحة وكلمة "خطأ" للبينات اخلاطئة فيما أييت:
 (ٔ)  الغين الكافر جيب عليو الزكاة إذا ستوطن يف دار اإلسالم.

  -خطأ

 (ٕ)  دين الزكاة مقدم علي دين اآلدمي

  - صحيح

انع الزكاةمن ال يريد أن يدفع الزكاة, وىو ال ينكر بوجوهبا, فعليو حد م   (ٖ) 

  -خطأ (ٖ درجات)

 

 اجلدول اآليت عن شروط وجوب زكاة الذىب والففضة.
 شروط وجوب زكاة الذىب والففضة البييان

 اإلسالم ال جيب علي الكافر
T ادللك التام 

من مل يكن ابلغا من الكثرة إيل حد السرف يف عرف 
 الناس

U 

P من  اغرام ٘ٛنصاب الذىب:عشرون دينار أو 
لذىبا - 

غراما من الفضة ٘ٚٙنصاب الفضة:مئتان درىم أو  - 

 كمال النصاب

 V أن تبقي ادللكية يف يد صاحبها سنة قمرية ىجرية كاملة

 

 استنادا إيل اجلدول السابق
 (ٔ) T ال زكاة علي األوقاف

 (ٕ) U غري حلي
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 (ٖ) V حوالن احلول

انت اخلاطئة فيما أييت:اانت الصحيحة وكلمة "خطأ" للبيااكتب كلمة "صحيح" للبي  

أو اثنان ونصف يف ادلئة. ىو ربع العشر ديةمقدار زكاة الذىب والفضة والورقة النق  (  (ٔ  

  - صحيح

أو اثنان ونصف يف ادلئة. مقدار زكاة ادلعادن ىو ربع العشر    (ٕ) 

  - صحيح

.مقدار زكاة الركاز ىو الثلث  (ٖ) 

  -خطأ

ثمار ىو ستة أوسقمقدار زكاة الزروع وال  (ٗ) 

  -خطأ

  (ٗ درجات)

 

 اجلدول اآليت دلت علي مقادير الزكاة الصحيح لكل انصبتها.
 إكتب اإلجابة الصحيحة يف الفراغات ادلعدة:

 

  

 الرقم مقادير الزكاة انصبتها
إبيل ٓٔ شااتن  (ٔ) 

بقرا ٖٓ تبيع  (ٕ) 

بقرا ٓٗ مسنة  (ٖ) 

غنما ٓٗ شاة  (ٗ) 
إبال ٘ٙ جزعة  (٘) 

 

 

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

    

 بنت خماض
 

.الناقة ما دخلت يف عامها الثانية  (ٔ) 

.الناقة اليت دخلت يف اخلامسة من عمرىا َجَذعة  (ٕ) 

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

(ٖ) 

.الناقة ما دخلت يف عامها الثالثة بنت لبون  (ٗ) 

.الناقة ما دخلت يف عامها الرابعة حقة  (٘) 

 (ٙ) البقرة ما لو سنتان مسنة

 (ٚ) البقر ما لو من العمر سنة تبيع

 

 اكتب اإلصطالحات ابختيار اإلجابة الصحيحة ادلعدة.
اة الدينزك  زكاة ادلدخرات  زكاة األسهم  زكاة السندات  زكاة الدخل  

 

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

(ٔ) 

  زكاة 
             

ال      ادلدخر  

 ىو ادلال الفائض من الدخل ) الذىب والفضة واألوراق ادلالية(

 

(ٕ) 

.ىو حق ملكية جزئية لرأس مال كبري للشركات ادلسامهة زكاة األسهم  (ٖ) 

ىو تعهد مكتوب من البنك أو الشركة أو احلكومة حلاملو بتسديد السندات            زكاة 
 مبلغ مقدر من قرض يف وقت معني, نظري فائدة مقدرة.

(ٗ) 

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

 

 مسنة تبيع َجَذعة شاة بنت سلاض بنت لبون حقة
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 قسم "ب"
 أ (ٔ) عرف زكاة الذىب والفضة. )درجتان( 
بني عملة لإلستعمال او كاان سبائك أو كان تربينما كان مضرو -     

  (ٕ) ىات الدليل علي مشروعية زكاة الذىب والفضة من الكتاب )درجتان( 

َىبَ ٱَيۡكِنُزوَن  لَِّذينَ ٱوَ   ةَ ٱوَ  لذَّ  ّللَِّ ٱَواَل يُنِفُقونَ َها يف َسِبيِل  ۡلِفضَّ
ۡرُىمفَ بَ   (ٖٗ: ٜ سورة التوبة)       ٖٗ ٗ  ِبَعَذاٍب أَلِيم شِّ
 

  

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

اإلسالم-   

ادللك التام-  

غري احللي-  

كمال النصاب-  

حوالن احلول-  

  

 ب  بني ادلعلومات ادلناسبة لكل ما أييت: 

  (ٔ) نصاب الذىب 

من الذىب غراما ٘ٛعشرون دينارا أو -     

  (ٕ) نصاب الفضة 

غراما من الفضة ٕٚٙدرىام أو مئتان -     

درجات( ٙ)   (ٖ) مقدار زكاة الذىب والفضة 

%(   ٘.ٕربع العشور أو اثنان ونصف يف ادلئة )-     

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

َي َُّها-  ُتۡم َءاَمنُ ٓواْ أَنِفُقواْ ِمن طَيِّ  لَِّذينَ ٱ أيَٰٓ ِت َما َكَسب ۡ   ٕٚٙ ......بَٰ
 (ٕٚٙ:  ٕسورة البقرة ) 

  

درجات( ٗ) من شروط وجوب زكاة ادلعادن والركاز. وضح   (ٕ)  
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الذىب والفضة-   

النصاب-  

عدم احلول-  

  

  (ٖ)  أذكر الدليل علي مشروعية زكاة عروض التجارة )درجتان(

َي َُّها-  ُتۡم  َءاَمنُ ٓواْ أَنِفُقواْ  لَِّذينَ ٱ أيَٰٓ ِت َما َكَسب ۡ   ٕٚٙ ......ِمن طَيِّبَٰ
 (ٕٚٙ:  ٕسورة البقرة ) 

  

درجات( ٗ)   (ٗ)  بني شروط وجوب زكاة عروض التجارة 

مللك العرض بعقد فيو عوض-   

نية ادلتاجرة عند التمليك-  

كمال نصاب الذىب والفضة-  

حوالن احلول-  

  

  (٘)  عرف زكاة الزروع والثمار.  )درجتان(

و الناس يف أحواذلم العادية وديكن ادخاره دون أن يفسديقتات ما-     

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

وُ  ۦٓ ُكُلوْا ِمن ذَتَرِهِ ۞    ........يَ ۡوَم َحَصاِدهِ  ۥِإَذٓا أذَۡتََر َوَءاُتوْا َحقَّ
ٔٗٔ  

 (ٔٗٔ: ٙسورة األنعام )   

  

تان()درج   (ٚ)  عرف زكاة األنعام 

والبقرة والغنم واجلاموس. رتع نعم,وتطلق األنعام علي اإلبل-     

درجات( ٗ)   (ٛ)  أذكر اربعة من شروط وجوب زكاة األنعام 

النصاب-   

احلول-  

ادلللك التام-  

األننعام غري عاملة-  

السوم يف األنعام-  
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النصاب-  

درجات( ٗ) روعية زكاة األموال.بني اثنني من ِحَكِم مش    (ٜ)  

للنفس من حب الدنيا. تطهري من الشح وتزكية-   

تدريب علي اإلنفاق واإلحسان ابلغري.-  

الشكر علي نعم هللا.-  

ميتها.تطهري لألموال وتن-  

رللبة للمحبة تنمية األخوة.-  

تنمية اقتصاد اجملتمع.-  

 _ضمان اجتماعي.

سد حاجات الضعفاء واحملتاجني-  

تفاوت بني أفراد اجملتمعتقريب ال-  

  

 د  بني ادلقدار الواجب للزكاة يف األموال اآليت: 
  (ٔ) زكاة ادلعادن 

ربع العشر أو اثنان ونصف يف ادلئة-     

  (ٕ) زكاة الركاز  

اخلمس أو عشرون يف ادلئة-     

درجات( ٙ)   (ٖ) زكاة األسهم والسندات 

%(   ٘.ٕ) ربع العشور أو اثنان ونصف يف ادلئة -     

 

 

 


