
    

              اسئلة شاملة لمادة الفقه والسلوك الفصل الدراسي الثاني

                                   الوحــــدة السادســـــة -  ) الزكـــاة (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 س1( لكل فقرة مما يلي أربعة إجابات واحدة فقط منها صحيحة: 

 : ركن من أركان مكانة الزكاة  1

  الحج  ( د)  اإلحسان  ( جـ)  االسالم ( ب)  اإليمان  ( أ)

2 
 :  الحكمة من مشروعية الزكاة  

 الصبر( د)                تطهيرا للنفس ( جـ)  اإلسراف( ب) البخل( أ)

 : الزكاة  حكم 3

  كفاية فرض )د(                   مؤكدة سنة  )جـ(                سنة  )ب(          واجبة )أ(

4 
 :   من منع الزكاة بخال من غير جحد لوجوبها 

أثم وتؤخذ منه ويعاقبه ( أ)

 الحاكم

 )د( ال شيء عليه  تؤخذ منه وال يعاقبه الحاكم ( جـ) غير أثم ( ب)

5 
 :  من شروط  وجوب الزكاة 

 العقل( د)   البلوغ ( جـ)   ملك النصاب ( ب)  مضي سنتان على المال ( أ)

6 
 :  بهيمة األنعام  من 

 )د( السمك الحمام( جـ)        الخيل ( ب) اإلبل( أ)

7 
 :   في الزكاة وجوب شروط من العام أكثر العشب ترعى أن 

 بهيمة األنعام ( د)  الذهب والفضة ( جـ)  الحبوب والثمار ( ب) عروض التجارة ( أ)

8 
 :   ومنها الحبوب األرض من الخارج أنواع من

 الفواكه ( د)      الزبيب ( جـ)     التمر ( ب)     األرز ( أ)

9 
 :  أن يشتد الحب ويقوى من شروط وجوب الزكاة في 

 
 بهيمة األنعام  ( د)  الذهب والفضة ( جـ) الحبوب والثمار ( ب) عروض التجار( أ)

 : في الذهب والفضة واألوراق النقدية  من شروط  وجوب الزكاة  11

 العقل( د)   البلوغ ( جـ)  اإلسالم  ( ب)  مضي سنتان على المال ( أ)

11 
 : الذهب والفضة واألوراق النقدية  المقدار الواجب في زكاة 

 ثلث العشر ( د) عشر ( جـ)  نصف العشر ( ب) ربع العشر ( أ)

12 
 :   األموال المعدة للبيع والشراء من أجل الربح هي 

 الذهب والفضة( د)  الحبوب والثمار ( جـ)  بهيمة األنعام ( ب) عروض التجارة ( أ)

13 
 :   في الزكاة وجوب شروط من أن يقصد بالبيع والشراء التجارة وحصول الربح 

 بهيمة األنعام  ( د)  الذهب والفضة ( جـ)   ار الحبوب والثم( ب) عروض التجارة ( أ)



14 
 :  )عند حصاد الزرع وجني الثمار ( وقت إخراج زكاة 

 الذهب والفضة ( د)  الحبوب والثمار ( جـ)  بهيمة األنعام( ب)  عروض التجارة ( أ)

 :  حكم إخراج الزكاة إذا حل وقت وجوبها 15

  كفاية (فرض )د  مؤكدة سنة )جـ( سنة  )ب( )أ(واجب

16 

 : من أداب الزكاة 

إخراج الزكاة قاصدا  ( )ب المن بالزكاة   ( )أ

 بها رضا الله تعالى 

 التكبر على الفقراء ( )د  دفعها لغير مستحقيها (ـ)ج

 : من أهل الزكاة  17

 األقارب ( )د        الجيران  )جـ(  األغنياء   ب( )   الغارمون    ( )أ

18 
 :مثل  بها الزكاة ومقدار التجارة عروض نصاب

 بهيمة األنعام( د)  الذهب والفضة ( جـ)   الحبوب والثمار .( ب) عروض التجارة .( أ)

19 
 الزكاة هي الركن ..................من أركان اإلسالم :

 لرابعا )د(  )جـ( الثالث                       )ب(الثاني                                 )أ(األول

21 
 التي تجب فيه الزكاة : من األرض من أنواع الخارج

 )د( العنب )جـ( البطاطس                    )ب( الخيار                  )أ(الذرة             

 

 : التالية العبارة أمام خطأ أو بـــ صح أجيبي( 2س

 (       ). مكانة الزكاة ركن من أركان األيمان  -1

 )        ( .البخل من مشروعية الزكاة تطهيرا للنفس  من الحكمة -2

 )        ( . حكم الزكاة سنة  -3

 )        ( .أثم وتؤخذ منه  ويعاقبه الحاكم    لوجوبها جحد غير من بخال الزكاة منع من -4

 )        ( .مضي سنتان على المال    الزكاة وجوب  شروط من -5

 )        ( . بهيمة األنعام الحمام  من -6

 )        ( في بهيمة األنعام أن يكون اتخاذها من أجل الحصول على ألبانها ونسلها   الزكاة وجوب  شروط من  -7

 )        (األرض الثمار . من أنواع الخارج من  -8

 )        ( .تجب الزكاة في الخضار والفواكه   -9

 )          ( في الحبوب والثمار أن يكون مما يمكن ادخاره.   الزكاة وجوب  شروط من -11

 . )          (ربع العشر   النقدية واألوراق والفضة الذهب  زكاة في الواجب المقدار   -11  



 )        ( . والشراء  للبيع الغير المعدة عروض التجارة هي األموال  -12 

 (   . )      الربح وحصول التجارة والشراء بالبيع يقصد أن عروض التجارة  في  الزكاة وجوب  شروط من -13

 )        ( .يجب إخراج الزكاة فورا إذا حل وقت وجوبها   -14

 )        ( . وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار عند حصاد الزرع  وجني الثمار  -15

 )        ( .وقت إخراج زكاة الذهب والفضة عند مضي سنه من بلوغ النصاب  -16

 )        (  .من آداب إخراج الزكاة دفع الزكاة للمستحقين   -17

 (     )    آداب إخراج الزكاة المن بالزكاة .من   -18

     (     )   .  من أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم   -19

  (      ياء  ) نمن أهل الزكاة األغ -21

 في سبيل الله هو المسافر الذي نفذ ما معه   )      ( -21

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األول بما يناسبه من العمود الثاني :صلي العمود /  3س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمود الثاني العمود األول

 ) أ(   هم الذين ال يجدون ما يكفيهم  . ( العاملون على الزكاة  .1) 

 )ب(  الذين عليهم ديون ال يستطيعون سدادها . ( الرقاب  .2) 

 )جـ( المسافر الذي نفذ ما معه   . ( الغارمون  .3) 

 ) د( إعتاق العبيد والمكاتبين . الله   .( في سبيل 4) 

 )هـ(  أشد حاجة من المسكين   . . (  ابن السبيل 5) 

 )و الذين يقومون بجمع الزكاة   . 

 )ز( الجهاد في سبيل الله  . 

 )ح(الرؤساء المطاوعون في أقوامهم . 

 )ط( األغنياء  . 

 )ي( الجيران واألقارب  . 



 : التالية الفراغات أكملي( 4س

 ............  مكانة الزكاة ...........................  -1

  ............................الحكمة من مشروعية الزكاة ................................... -2

 .............الزكاة ................ حكم -3

 ........................................جحد لوجوبها ........ حكم من منع الزكاة بخال من غير -4

 ........................و........................و........................  وجوب الزكاة  شروط -5

 ...............................و.............................  من األموال التي تجب بها الزكاة  -6

 ........................و..........................و......................  المراد ببهيمة األنعام   -7

 ........................و.............................  وجوب الزكاة بهيمة األنعام  شروط من   -8

 ............................و.......................  أنواع الخارج من األرض  من -9

 ..........................و............................. وجوب الزكاة في الخارج من األرض شروط من -11

 ..........................و........................الذهب والفضة واألوراق النقدية  في الزكاة وجوب شروط من -11

 ......................................   الذهب والفضة واألوراق النقدية  في الواجب في زكاةالمقدار   -12

 .....................................................عروض التجارة هي ....................................  -13

 ............................  و............................  وجوب الزكاة في عروض التجارة   شروط من  -14

 .........................................................وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار ................. -15

 ......................................و.......................................من أداب إخراج الزكاة  .... – 16

 .............و.........................و......................و............من أهل الزكاة .................. -17

  ....................أن ترعى العشب أكثر العام تسمى بـ..... -18

 

 تمنياتي لكن بالتوفيق

 

 


