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 الفصل الدراسي الثاني أسئلة شاملة لمادة الفقه والسلوك

( زكاة الفطر وصدقة التطوع )السابعة الوحدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحة:حص منها فقط واحدة إجابات أربعة يلي مما فقرة لكل( 1س

1 
  : حكم زكاة الفطر 

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

2 
 :  الحكمة من مشروعية زكاة الفطر  

 الصبر ( د)                                      للمساكين طهرة للصائم وطعمة ( جـ)  اإلسراف( ب)  البخل( أ)

3 
 : وقت إخراج زكاة الفطر  

 )د( بعد صالة الظهر )جـ( قبل صالة الظهر  )ب( بعد صالة العيد  قبل الخروج الى صالة                    العيد  ( )أ

4 
 :   ما يدفعه المسلم من مال ونحوه تطوعا للفقراء والمحتاجين  

  الدين  .( د)     زكاة الفطر  . ( جـ)    صدقة التطوع  .( ب) .      الزكاة   ( أ)

5 
 :  من االعمال التي يستمر اجرها بعد الموت   

   . صدقة جارية ( د)    الزكاة  ( جـ)     .  الصوم  ( ب)   .  الحج  ( أ)

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

 )   (. واجبة   الفطر زكاة حكم -1

 )        ( .    الفطر الصبر زكاة مشروعية من الحكمة -2

 )        ( . يجب اخراج زكاة الفطر قبل الخروج الى صالة العيد   -3

 )        (   والمحتاجين للفقراء تطوعا ونحوه مال من المسلم يدفعه صدقة التطوع  ما  -4

 )        (   الصوم   الموت بعد اجرها يستمر التي االعمال من -5

 شهر رمضان من األوقات الفاضلة التي تتأكد فيها الصدقة )      (  -6

 (      ه من الصدقة الجارية التي يستمر اجرها بعد الموت ) حفر آبار الميا -7

 كلها واجبة )      (الصدقات  -8

 (       تجب زكاة الفطر على الصغير والكبير من المسلمين )  -9

 (    يجوز إخراج األرز في زكاة الفطر  )   -11
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 :  التالية الفراغات أكملي( 3س 

 .................................................................... ...........................  الفطر زكاة حكم  -1

 ............................... ..........................................    الفطر زكاة مشروعية من الحكمة -2

 .......................................................................................  الفطر زكاة اخراج وقت -3

 ................................................................ هي ...........................  التطوع صدقة -4

 .................و........................و....................    الموت بعد اجرها يستمر التي االعمال من -5

 ماحكم تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين ............................................................ -6

 ماحكم تأخير زكاة الفطر بعد صالة العيد بدون عذر ..................................................... -7

 ة الفطر يوم العيد قبل الصالة ...................................................خراج زكااماحكم  -8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجيبي عن األسئلة األتية ؟ / 4س

 مقدار زكاة الفطر الواجب عليهم إخراجها ؟ ـ أسرة مكونة من خمسة أفراد ما1

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 
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 أثر إخراج زكاة الفطر على الفرد والمجتمع ؟  ما -2

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 المراد بصدقة التطوع ؟  ما -3
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