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*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



السؤال األول:

1/ ؟إكمال الدلیلعرفي الزكاة لغة مع
.......................................................................................................................................................

...........))دلیل الزكاة قولھ تعالى: (( واقیمو الصالة ....................................................................................

2/عددي شروط الزكاة:
.........................................................................................................................................................

_____________________________________________________________________________________

السؤال الثاني :

1/: املئي الفراغ التالي بما یناسبھ

............................... فرضت الزكاة في .................. وبینت مقادیرھا في

ونصاب الحبوب وثمار= ................... لذھب =.نصاب ا...........................

....................من شروط زكاة بھیمة اإلنعام أن تكون ..................................... و....................................

______________________________________________________________________

السؤال الثالث:

) أمام العبارة الخاطئة  فیما یلي :× العبارة الصحیحة وعالمة ( أمام) ي عالمة ( /1

×لعباراتا
أ/ تخرج زكاة بھیمة األنعام إذا مضى علیھا تسعة أشھر .     

ب/ تجب الزكاة في اإلبل التي تتخذ لشرب ألبانھا   .  
ج/ال تجب الزكاة في البقر إال إذا كانت ثالثین فأكثر . 
ت/ تجب الزكاة في البیوت المعدة لسكن .               

األرض المعدة لبناء مسكن علیھا . ھـ/ تجب الزكاة في
ح/ یضم الذھب إلى عروض التجارة في تكمیل النصاب . 

ول/م فترة أولى الفصل األ2فقھ )  /.....2الصف:( ................................ : .............اسم الطالبة

تشائین اختاري ما
وسق أو بصاع أو 

جراموبالكیل

في عشر ذي الحجةفضل العمل
عن ابن عباس رضي هللا عنھما 

قال: قال رسول هللا صلى هللا 
علیھ وسلم: (ما من أیام العمل 

أحب إلى هللا من الصالح فیھا
ھذه األیام ـ یعني أیام العشر ـ 

قالوا: یا رسول هللا، وال الجھاد 
في سبیل هللا؟ قال: وال الجھاد 

في سبیل هللا، إال رجل خرج 
بنفسھ ومالھ ثم لم یرجع من ذلك 

.رواه البخاري)بشيء



بیني المقدار الواجب من الزكاة في الحاالت اآلتیة :2/

المقدار الواجبالمسألة

رجل یملك مزرعة یسقیھا بالماء المستخرج من البئر عن طریق اآلالت

خیل في بیتھ یسقیھا من ماء المنزل وقد بلغت رجل لدیھ مجموعة من الن
نصابا

مزارع یعتمد في سقي زرعھ على میاه األمطار 

معلمة المادة مع أمنیاتي لكن بتوفیق ونجاح



متوسط الفصل األولالوك للصف الثاني اختبار مادة الفقھ والسل

1فترة ثانیة ف/فصل (      ) /م  2صف / ........................................................أسم الطالبة / 

كیف یخرج زكاتھ من كان ثمره ردیئا ؟/أ-1س
...............................................................................................................................

/ بیني حكم إعطاء الزكاة في الحالة التالیة : ب

السببالحكمالحالة
عمال الزكاة الذین یأخذون رواتبھم على 

عملھم 

/ أكملي الفراغات التالیة :ــ2س
.................................من فضل صدقة التطوع .........................................-1
صدقة التطوع ....................................................................... آدابمن -2
فرض الصیام السنة .......................................-3
سالم والبلوغ والعقل و ......................................من شروط صیام شھر رمضان اإل-4

؟ضان بأحد أمرین  اذكري واحدا فقطیثبت دخول شھر رم-/ أ3س 
................................................................................................................................

یبي بصح أو خطأ مع تصحیح الخطأ إن وجد فیما یلي :أج-ب
(        )یستحب تعیین نیة الصیام الواجب قبل طلوع الفجر .                        -1
) (       عادة كاالثنین والخمیس . ال یجوز تقدم رمضان بصیام یوم أو یومین إال إذا كان صیاما یصومھ-2
(        )مس إلى طلوع الشمس        -3

مع أمنیاتي لكن 
بتوفیق ونجاح            

معلمة المادة: 



بسم ا الرمحن الرحيم 

)( ثاني الفصل: ...................................اسم الطالب:

____________________الفترة الثانیة اختبار فقھ_______________

أكمل الفراغات التالیة :السؤال األول:

.............................المعادن ھي: ما یستخرج من األرض  من غیر
مثل: اللؤلؤ ,السمك الزكاة فیھا إال من.................................زكاة الخارج من البحر
المال...............في..................الدین:ھو

_____________________________________________________________________

) أمام العبارات التالیة:X)  أو  (√(ة ضع عالمالسؤال الثاني:

للھجرة  (    ).2فرضت الزكاة في عام )1
).(یستحب للمسلم أن یخرج الزكاة من أوسط مالھ)2
(    ).6مستحقین الزكاة وعددھم  التي األصنافر ذكِ )3
وقت إخراج زكاة الفطر بعد صالة الظھر  (   ).)4

إجابة واحدة من اإلجابات التالیة:اختارالسؤال الثالث:

ما نصاب الفضة والذھب:-1

جرام.595،85-دجرام . 452،95-ججرام . 88, 535-بجرام .  86, 525-أ 

من المستحقین الزكاة: -2

جمیع ما سبق-الصائمون                     د- المساكین                        ج-بالخاشعون             -أ

ما مقدار مایخرج من زكاة الفطر : -3

صاع من طعام البلد2-صاع من الموز            د-جصاع من التمر    3-صاع من طعام البلد           ب-أ

ما التعریف التالي : دفع مال غیر واجب للفقراء والمساكین .-4

الِدیِنَ -صدقة الفطر                  د-الزكاة                        ج-صدقة التطوع                ب-أ

_____________________________________________________________________

انتھت األسئلة بالتوفیق



لمملكة العربیة السعودیةا
وزارة التربیة والتعلیم

بمنطقة إدارة التربیة والتعلیم 
المدینة المنورة

الدرجة/ متوسطة 

.توحیدالمادة : 
: ثاني متوسط . الصف

الزمن : ساعة ونصف .
ھـ14//التاریخ : 
..................................اإلسم : 

:كمل الدليلا/السؤال األول 
....................................................................................................وإما ینزغنك من الشیطانقال تعالى (-1

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

.....................................................................................................................( ال یكون اللعانونقال -2

جب عن األسئلة التالية :ا/ السؤال الثاني

؟للشفاعة شرطان اذكرھما-أ
1-......................................................................................................................................................................

2-......................................................................................................................................................................

.أنواع الطواف مبینا حكم كل نوع اذكر–ب

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

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

.اذكر اثنان من أسماء المالئكة مبینا عمل كل واحد منھم-ج

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

.ألسباب التي تنال بھا الشفاعة یوم القیامةمن ااثناناذكر-ح

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

؟یف نرد على من یعبد األصنامكد .

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



لمملكة العربیة السعودیةا
وزارة التربیة والتعلیم

بمنطقة إدارة التربیة والتعلیم 
المدینة المنورة

الدرجة/ متوسطة 

.توحیدالمادة : 
: ثاني متوسط . الصف

الزمن : ساعة ونصف .
ھـ14//التاریخ : 
..................................اإلسم : 

/ بيِّن حكم ما يلي : ب

........................................................................................االستعانة فیما یقدر علیھ المخلوق :-1

......................................................................................................االستعاذة بأصحاب القبور :-2

.............................................................................................الذبح لغیرهللا في مكة المكرمة :-3

4-............................ ................

............................................................إرادة االنسان بعملھ الدنیا لیمدح أو لینال منصبا :-5

السؤال الثالث /

أمامك تعریفات وجھ التعریف لموضوعھ المناسب .أ /

.                                                           (         )لزوم المسجد لطاعة هللا –1

(          ). التوسط لآلخرین في جلب نفع او دفع ضر-2

(         ).البقاء عند القبور تعظیما لھا-3

(         ).                                         إظھار الشخص العبادة بقصد أن یراھا الناس-4

) فيما يلي :) أو عالمة ( /  أجب بعالمة ( ب
)  ( .                            رهللالشفاعة المثبة ھي التي تطلب من غی-1
) (  .                          من ثمرات اإلخالص الخوف من هللا -2
) ( النبي ملسو هيلع هللا ىلص .                من شروط قبول العمل متابعة-3
)( .یھ السالم قتلھ الیھودعیسى عل-4

انتھت األسئلة 



اململكة العربية السعودية
وزارة الرتبية والتعليم 

)بنني( إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة املدينة املنورة
: درسةامل
......................سم : .....................اال


حكم الزكاة1

د        مكروه     حمرمة      جمستحبة    بواجبة
=نصاب اإلبل 2

د         مخس فأكثر        أربعون فأكثر         جثالثون فأكثر        بمخسني فأكثر         
نصاب الذهب =3

غراما       90د         غراما   85جغراما595بغراما 87
4

د           شهر واحد سنتني    جشهر   12بتسعة أشهر    
يستحب للمسلم أن خيرج الزكاة من 5

د         مجيعها مستحبةأوسط مالهجافضل مالهبهآخر مال
من األصناف املستحقني للزكاة6

ذكر          مجيع ماد        ابن السبيل       جبناء املدارس  ببناء املستشفيات
من مفسدات الصيام 7

د         مجيع ما ذكر            جإبر التحليلباإلبر املغذية        
من مستحبات الصيام8

د         مجيع ما ذكر   الشي مما ذكرجتقدمي السحور والفطور   بالسحور     
ما يستحب يف ليلة القدر9

د        الشئ مما ذكر        اإلكثار من الطاعات  جاإلكثار من الصيام       باإلكثار من الصالة         
من آداب الصدقة 10

مجيع ما ذكرد         جاإلخالصب

األولاختبار الدور اآلول الفصل
رقم اجللوس ..........................

فقهاملادة : 
الثاين متوسط:الصف

الزمن : ساعة ونصف



ضع عالمة صح أمام العبارة الصحیحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة؟-السؤال الثاني:
(              )ـ فرضت الزكاة في السنة الثالثة للھجرة                                              1
(              )ـ الكافر ال تقبل منھ الزكاة                                                             2
ـ نصاب الغنم ثالثون فأكثر      3
)(    والثمار و المـعادن      ـ الخارج من األرض نوعان ھي الحبوب4
(              )ـ عروض التجارة ھي ما أعد للبیع والشراء من أجل الخسارة                  5
)( ـ الفقراء ھم الذین ال یجدون أكثر الكفایة             6

)( كیلو جرام     3ـ مقدار زكاة الفطر بالكیلو جرامات 7

)(      أن تمن بالصدقة                                             ـ من فضائل صدقة التطوع 8
)(        ـ حكم صدقة التطوع مشروعة الفعل                                                      9

)(     ـ یجوز تقدیم صوم رمضان                                              10
)(     ـ سحب الدم القلیل للتحلیل ال یفسد الصیام                                          11

(             )ـ ما یكره على الصائم جمع ریقھ وبلعھ                                               12

أ) أذكر ما یلي؟- ل الثالث:السؤا
اثنین من مستحبات الصیام؟ - 1
...............................ـ.........2ـ......................................1

اثنین من مفسدات الصیام؟- 2
ـ.........................................2ـ......................................1

...................................................... -اذكر دلیل من الحدیث على فضل لیلة القدر–3
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