


 

 4من  1صفحة 
 

 

  

 :                       يف نفس الورقة ع األسئلة التاليةب عن جميأج

 -ظلل اإلجابة الصحيحة فيما يأتي يف الورقة الخارجية : كل فقرة بنصف درجة :   السؤال األول : 

 -ال محددة لطائفة مخصوصة )تعريف( :حق واجب شرعًا يف أمو -1

 الصوم د  الصدقة ج  الزكاة ب  الصالة أ

 -حكم الزكاة : -2

 مستحبة د  واجبة ج  سنة ب  جائزة  أ

 -: فرضت الزكاة يف ..........  -3

 يف مكة قبل الهجرة  د  يف مكة بعد الهجرة ج  يف الطريق بين مكة و المدينة  ب  المدينة بعد الهجرة  أ

 مقدار الزكاة وتفاصيلها يف المدينة يف السنة ؟تبين  -4

 الرابعة من الهجرة  د  الثالثة من الهجرة  ج  الثانية من الهجرة  ب  األولى من الهجرة  أ

 -: من جحد وجوب الزكاة مع علمه بوجوهبا فإنه -5

 يكفر د  ليس عليه شيء ج  يجرم ب  يأثم  أ

 -. :من منع الزكاة بخال.. -6

 يكفر د  ليس عليه شيء  ج  يشرك ب  يخرج من الملة يأثم وال      أ

 -الواجب يف زكاة األوراق النقدية : -7

 ثمن العشر د  ربع العشر ج  العشر ب  نصف العشر أ

 -:نصاب الحبوب والثمار -8

 ثالثة أوسق د  تسعة أوسق ج  خمسة أوسق  ب  اربعة أوسق  أ

 -: يجدون أكثر الكفاية واليجدون تمامها هم -9

 ابن السبيل د  المساكين ج  الرقاب ب  راء الفق أ

 

 

 

رقم 

 السؤال

 الدرجة المستحقة
 اسم المراجع اسم المصحح

 كتابة   رقمًا

     األول

     الثاين

     الثالث

 اسم الطالب: 

 

 

   الرابع رقم الجلوس:

  

     الخامس : فقةالمادة لثاين المتوسط صف : اال

     سادسال ساعة ونصف الزمن :  هـ14/    /     اليوم والتاريخ

ا الدرجة الكلية   رقم 
 

   المجموع  0 كتابة
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 ارـاختبأســــئلة 
 االولسي الفصل الدرا

 هـ1441 عام الدراسيال



 

  4 من 2صفحة 
 

 -ثمانون جرام من الذهب زكاهتا :  -10

 جرام واحد د  جرامان ج  خمسة جرامات ب  الزكاة فيها  أ

 -: المملوك الذي اشرتى نفسة من مالكه هو  -11

 الغارمون د  المؤلفة قلوهبم ج  العاملون عليها ب  الرقاب أ

 -الزكاة :الذين يكلفهم ولي األمر بجمع   -12

 الغارمون د  العاملون عليها ج  ابن السبيل ب  الرقاب أ

 -كل من  يرجى بعطيته إسالمه هم:   -13

 الرقاب د  يف سبيل اهلل ج  المؤلفة قلوهبم ب  ابن السبيل أ

 تجب الزكاة يف اإلبل إذا بلغت ؟  -14

 ل خمسة من االب د  ثالثة من االبل  ج  اثنان من الباب  ب  واحد من االبل أ

 -........ زكاته :الكافر  -15

 تقبل  د  تقبل من دون الكراهة ج  تقبل مع الكراهة ب  ال تقبل  أ

 -كم يبلغ نصاب البقر :  -16

 خمسة من البقر  د  عشرة من البقر ج  ثالثون من البقر فأكثر ب  عشرون من البقر  أ

 -: ال تجب الزكاة يف  -17

 الرب د  الموز ج  الشعير           ب  األرز      أ

 -:نصاب الذهب هو  -18

 ال زكاة عليه د  غرام85 ج  غرام 60 ب  غرام 50 أ

 -نصاب الفضة :  -19

 غرام595 د  غرام400 ج  غرام70 ب  غرام  500 أ

 -الت مقدار الزكاة الواجبة فيها :رجل يملك مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر عن طريق اآل  -20

 سدس العشر د  لعشرربع ا ج  العشر ب  نصف العشر أ

 -على مياه األمطار :ارع يعتمد يف سقي زرعه مز  -21

 سدس العشر د  العشر ج  نصف العشر ب  ربع العشر أ

 -:هي زكاة "الصدقة الواجبة يف ختام شهر رمضان  "  -22

 األموال د  األنعام ج  الفطر ب  التجارة أ

 -فرضت زكاة الفطر يف السنة :   -23

 الثانية من الهجرة د  الهجرة منالثاثلة  ج  ثانية قبل الهجرةال ب  األولى من الهجرة أ

 -تصرف زكاة الفطر :  -24

 البن السبيل د  للمؤلفة قلوهبم ج  للفقراء والمساكين ب  لألصناف الثمانية أ

 -مقدار زكاة الفطر : -25      

 كيلو حرام 15 د  كيلو جرام 10 ج  كيلو جرام 3 ب  كيلو جرام 5 أ



 

  4 من 3صفحة 
 

 -من أب وأم وثالثة أطفال، كم مقدار مايخرجونه لزكاة الفطر بالكيلو جرام :أسرة مكونة  -26

 كيلو جرام15 د  كيلو جرام10 ج  كيلو جرام 3 ب  كيلو جرام 5 أ

 -لصوم هو الركن ..... من أركان اإلسالم :ا -27

 الرابع د  الثالث ج  الثاين ب  األول أ

 -:يجب تعيين نية الصيام الواجب    -28

 من أي وقت د  من النهار ج  بعد طلوع الفجر ب  قبل طلوع الفجر أ

 صام النبي تسع رمضانات، وتويف يف شهر ربيع األول من السنة الحادية عشرة؛ ففي أي سنة فرض صيام شهر رمضان؟ :  -29

 الثانية د  الرابعة ج  التاسعة ب  الحادية عشر أ

 -يجب الصيام بأربعة شروط ، منها :   -30

 الرشد د  اإلسالم ج  الذكورية  ب  الحرية أ

 -: الصيام الواجب، كصيام   -31

 اإلثنين والخميس د  عاشوراء ج  القضاء ب  يوم عرفة أ

 -: للصيام مفسدات عديدة، منها  -32

 القطرة يف العين د  استعمال األكسجين ج  استعمال بخاخ الربو ب  إخراج القيء عمًدا  أ

 -: ........ الصيام صيام؛ مناستعمال اإلبرالمغذية أثناء ال   -33

 سنن  د  واجبات  ج  مفسدات  ب  مستحبات  أ

 -: من أفطر ناسيًا فصيامه  -34

 عليه كفارة د  عليه قضاء ج  صحيح ب  فاسد أ

 -: من األمور التي التفسد الصوم   -35

 األكل والشرب د  الجماع ج  السواك ب  الحجامة أ

 -: الكفارة من يباح له الفطر يف رمضان وتجب عليه   -36

كبير السن الذي  ج  المرأة الحائض والنفساء ب  المريض الذي يرجى شفاؤه أ

 اليستطيع الصوم

 المرأة الحامل أو المرضع د 

 -:يوم العيد من الصيام ...  صوم   -37

 الواجب د  المحرم ج  المكروه ب  المستحب أ

 -:الخروج من المسجد لغير حاجة، من ....... اإلعتكاف   -38

 سنن د  مبطالت ج  مستحبات ب  شروط      أ

 -لزوم مسجد لعبادة اهلل تعالى هو تعريف لـ :  -39

 الحج د  اإلعتكاف ج  الصدقة ب  الصوم أ

 -يف العشر األواخر من شهر ..... :اإلعتكاف سنة يف كل وقت، وأفضله   -40

 ذي القعدة د  رمضان ج  ذي الحجة ب  محرم أ

 



 

  4 من 4صفحة 
 

 

    -: درجة بنصف فقرة كل:  الخاطئة العبارة أمام(   ×)   وعالمة الصحيحة العبارة أمام(   √ة )  السؤال الثاين : ضع عالم

 

 × يحرم تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين   -41

  الصيام هو التعبد هلل تعالى باإلمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس   -42

 × ألمم السابقةألجل اإلقتداء بافرض الصيام    -43

 × ليلة القدر يف العشر الوسطى من رمضان   -44

  يستحب السحور لمن أراد الصيام   -45

 × تجب الزكاة يف المال المسروق من صاحبه   -46

  تجب الزكاة يف األرض المعدة للتجارة   -47

  الخروج من المعتكف لقضاء الحاجة اليبطل اإلعتكاف   -48

 

 -كل فقرة بدرجة : سئلة التالية :جب عن األأ :لثؤال الثاالس

 ؟ أذكر عدد المرات التي اقرتن فيها ذكر الزكاة بالصالة   -49

 مرة تقريبًا  27

 

 من الحاالت التي للمزكي فيها إخراج الزكاة عن بلده إلى بلد آخر : حالةذكر أ   -50

 إذا لم يكن يف البلد محتاج إلى الزكاة             

  

     

 إخراج الزكاة : من آداب أذكر أدب واحد  -51

 أن يخرج الزكاة من أوسط ماله            

  

 -:سؤال الرابع : ال

 

 ؟عرف صدقة التطوع   -52

 هي ما يعطى للفقير والمحتاج ابتغاء مرضاة اهلل ونيل األجر والثواب 

 

 ماحكم قضاء صوم رمضان ؟  -53

 واجب 

 

 مالحكمة من عدم تحديد ليلة القدر؟  -54

 أيام العشر، فيدركوا بذلك خيرًا كثيراً  لكي يجتهد الناس يف جميع
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