
 
 

  

 ( اختاري االجابة الصحيحة:11الى )( 1في الفقرات من )      

1 
 قال الرسول صلى الله عليه وسلم:) إنما األعمال بالنيات(شرط في زكاة عروض التجارة أن ينوي بها المزكي:

 نفقات لألوالد.( د) وقف لله تعالى.( جـ) التكسب بها.( ب) .سداد دينه( أ)

2 
 الزكاة بخالً من غير جحود لوجوبها فإنه:منع  

يكفر ألنه كذب بالله ( أ)

 ورسوله.

 

ال يكفر وتؤخذ منه ويعاقب(ب)

  

ال تقدم له النصيحة بدفع ( جـ)

 الزكاة.

  ال يعاقب ألنه حر بماله(د)

3 
 شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة وجعلها واجبة لحكمة عظيمة وهي:

 مخالفة الكفار. (أ)

 

 

 

 

.الطواف بعد( ب) .نهع

 جمرة رمي بدأ( جـ) 

 .راسه حلق( د) . العقبة

 

 

 انتشار الغنى بين العرب( د) انتشار صفة الشح.( جـ)  سد حاجة الفقراء .(ب)

4 

 جاحد لوجوب الزكاة ومصر على عدم إخراجها فإنه: رجل

 فر ويخرج من المله.يك( د)  تؤخذ منه ويحبس.(جـ) منافق ظاهر النفاق.(ب) تلزمه الكفارة.( أ)

5 
 والمقصود منه: ملكاً تاماً كامالً  هناك شروط للزكاة وهي أن يكون المال مملوكاً لشخص معين

                      ملك النصاب(د)                          تمام الملك(جـ)          مضي الحول( ب)                  بلوغ النصاب (أ)

6  
 كوية محددة ومنها الخارج من األرض وهي عبارة عن:األموال الز

 بهيمة األنعام(د)                                    األوراق النقدية(جـ) الذهب والفضة (ب)                          الحبوب والثمار  ( أ) 

7 
 نصاب األوراق النقدية هي قيمة نصاب:

 اإلبل (د)                          الثمار(جـ) .الحبوب(ب)                                     الفضة. (أ)

1 
 إذا: االزكاة فيه تجبحتى  وبة بدو صالح الحبعالم

                   نضج وتغير لونه (د)                     كان ليناً حلواً (جـ)    أو اصفر أحمر(ب)            اشتدا وقسا (أ)

  

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

لتعليم اإلدارة العامة ل
 حافظة جدةمب

  مدرسة البيان النموذجية

   األول الدراسي الفصل

 هـ1441 - هـ1444 الدراسي للعام

 فقه المادة

 االولى الوحدة

 المتوسط المرحلة

 ثاني متوسط الصف

 فايزه المقاطي ةالمعلم                      فقه: بنك األسئلة لمادة 

 5من  1
 (7 1430100-01)  04 /م / م من  

 



 
 

 

 

 

 

 

            
 

 

 
 
 
 

12 

                     :أنهم وهي سبحانه عنده رفيعة منزلة لهم جعل أولياء وجل عز لله

 والهم عليهم خوف ال( د)       .القيامة يوم التام النور(جـ)           .نور من منابر على(ب) .القيامة يوم يشفعون( أ)

 .يحزنون

13 
 :من دون الله زعمهم أن لهمصالحين حجة المشركين في عبادة األولياء وال

ماالً ينفقونه على  )جـ( جاهاً عند أقوامهم.)ب(   جماالً في مظهرهم. )أ(

 المحتاجين.

 جاهاً عند الله عزوجل)د(

14 

 النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشر والرسل وأكرمهم والدليل:

قول الله تعالى:)ليس لك من  )أ(

 .األمر شيء

الله صل الله قول رسول )ب(

عليه وسلم:)أنا سيد الناس يوم 

 القيامة(.

قول وفد بني عامر  )جـ(

                    للرسول:)أنت سيدنا(.

قول الله تعالى:)قل إنما  )د(

 .أنا بشر مثلكم(

15 

 :على ذلك فدل القطمير حتى شيئا تملك ال الله دون من يدعونها التي المشركين ألهه

 .الله خلق عظم(د) .الخلق في الله إعجاز(جـ) . عبدها من مصير(ب) .وعجزها ضعفها(أ)

  

14 

 ببهيمة األنعام من األموال الزكوية من شروطها أن تكون سائمة وهي التي:

يشتري لها صاحبها العلف ( ب)            ترعى بعض العام.( أ) 

      الجيد

تني بها صاحبها وال ال يع(جـ)

                         يهتم

أو  ترعى جميع العام( د)

                      أكثره .

15 

 هناك أموال ال يشترط لوجوبها مضي الحول :

  عروض التجارة (ب) بهيمة األنعام ( أ)

 

 المعادن( د) الذهب والفضة (جـ)

16 
 األموال الزكوية أنواع محددة منها األوراق النقدية و:

 بهيمة األنعام)د( البرتقال والموز )جـ( الخس والنعناعب() الحقائب المدرسية )أ(

17 

 شروط وجوب الزكاة منها ملك النصاب وهو مقدار معلوم من: 

 التفاح(د) المال( جـ) األواني( ب) الكتب ( أ)

9 

 نخرج الزكاة في الحبوب والثمار إذا أكتمل نصابها وهو:

 أوسق ثمانية )د( سبعة أوسق )جـ( سته أوسق)ب( خمسة أوسق)أ(

14 
 مقدار الزكاة الواجبة فيما سقي بال مؤونة وال كلفة فتجب:

 %75)د(  %25)جـ( 10%)ب(    % 5)أ(

11 
 تجب الزكاة في اإلبل المعدة لالستفادة من:

 قوتها الكبيرة)د( ألبانها ونسلها)جـ(  جميل المنظرها )ب( عملها في المزرعة)أ(

12 
 ن خالل الطريقة الحسابية :مقدار الذهب والفضة من الجرامات أو مقدار المال من الورق النقدي:طريقة إخراج الزكاة م

 04نطرح منه )د( 04تجمع معه )جـ(  04ضرب )ب( 04قسمة )أ( 

13 
 الثمرات من إخراج الزكاة متعددة منها:

صفة  التخلص من)د(  كسب رضا الوالدين)جـ( إنتشار السرقة)ب(  خسارة التجارة)أ(

  البخل



 
 

 
 
 
 

 الثاني:العمود األول ومدلوالتها في العمود  منزاوجي بين األدلة (  7 ( الى )1في الفقرات من )

   

 أجيبي عما يلي              

اَلةِ  َوأَْوَصاِني:)تعالى قالـ 1            َكاةِ  بِالصَّ  (َحيًّا ُدْمتُ  َما َوالزَّ

 ا           استنبطي من اآلية فائدة:

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

 ؟في مواطن كثيرة. على ماذا يدل ذلكمع الصالة  ةالزكاة في القرآن الكريم مقترنت ـ جاء2

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

 مة من مشروعية الزكاةـ أبرزي الحك3

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

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

 ـ عددي األموال التي ال يشترط لوجوب الزكاة فيها مضي الحول4

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

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

 ـ بيني حكم من منع الزكاة وهو مقر بوجوبها.5

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

 

 

 مدلوالتها األدلة

َواِلِهم   ِمن   ُخذ  قال تعالى:)(1) ُرُهم   َصَدقَةً  أَم  يِهم تَُطه ِ  بَِها َوتَُزك ِ
  (َعِليم   َسِميع   َوالل هُ ۖ   ل ُهم   َسَكن   َصََلتَكَ  إِن  ۖ   َعلَي ِهم   َوَصل ِ 

  وجوب زكاة الذهب والفضة      

نُِزونَ  َوال ِذينَ قال تعالى:)(2) ةَ  الذ َهبَ  يَك   يُنِفقُوَنَها َوالَ  َوال ِفض 
ُهم الل هِ  َسبِيلِ  فِي ر   (أَِليم   بِعَذَاب   فَبَش ِ

  وجوب الزكاة في األموال المعدة للتجارة      

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:)فيما سقت (3)
 السماء واألنهار والعيون العشر(

  يشترط للزكاة مضي الحول       

 َما َطي ِبَاتِ  ِمن أَنِفقُوا آَمنُوا ال ِذينَ  أَيَُّها يَا قال تعالى:)(0)
ا َكَسب تُم   نَا َوِمم  َرج  نَ  لَُكم أَخ  ِض  م ِ َر   (األ 

   إخراج العشر فيما سقت األمطار        

ََلةَ  َوأَقِيُمواقال تعالى:)(5) َكاةَ  َوآتُوا الص  َكعُوا الز   َمعَ  َوار 
اِكِعينَ   (الر 

   األرض من الخارج في الزكاة تجب        

َصانِيقال تعالى:)(6) ََلةِ  َوأَو  َكاةِ  بِالص  تُ  َما َوالز    وجوب إخراج الزكاة        (َحيًّا ُدم 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:) ليس في حب وال (7)
 تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق(

 لزكاة واقترانها مع الصَلة دليل وصية الله ألنبيائه با   
 على أهميتها

 مقدار الزكاة الواجب إخراجها في الخارج من األرض 

 5من  3 (7 1430100-01)  04/ م/ م  من 



 
 

 

 ـ دللي على ما يأتي:6

 وجوب الزكاة

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

 ـ بيني شروط زكاة كالً من :7

 بهيمة األنعام. (أ

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

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

 الخارج من األرض. (ب

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

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

 أنصبة كالً من: ـ بيني1

 ......................اإلبل .......................................................................................................................

 ....................................................البقر.......................................................................................

 ..................الغنم........................................................................................................................

 من: لً رض مثل الحبوب والثمار مثلي لكـ تجب الزكاة في الخارج من األ9

 ....................الحبوب:......................................................................................................................

 .............................................الثمار.................................................................................................

 ـ صنفي ما تجب فيه الزكاة وماال تجب فيه الزكاة.14

 ....................البرتقال:....................................................................................................................

 ....................................................................................................................................الموز..........

 ........................الخس.......................................................................................................................

 .....................العدس........................................................................................................................

 ...............................................................الرمان..............................................................................

 

 

 

 

 
 5من  4

 (7 1430100-01)  04/ م/ م  من 



 
 

 

 ـ بيني وقت وجوب الزكاة فيما يلي.11

 .....الثمار............................................................................. ...............................      ......................وبالحب

 

 ـ وضحي مقدار الواجب إخراجه في الحاالت التالية12

 المقدار الواجب إخراجه الحاالت

 محمد يملك مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر عن طريق

 اآلالت. 

 

  مزارع يعتمد في سقي زرعه على مياه األمطار

 

 ان السبب.ـ بيني من تجب عليه الزكاة فيما يأتي ومن ال تجب عليه مع بي13

 السبب                    الحكم                الحالة                  

 رجل اشترى أرضا للتجارة وبعد مضي

 ستة أشهر نوى أن يبني عليها بيتا  

 يسكنه. 

  

 محل لبيع المواد الغذائية  محمد عنده

 وحال عليه الحول.

  

 صاع من 344مزرعة بلغ إنتاجها 

 األرز 

  

 

 ـ ضعي عالمة )ص( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)خ( أمام العبارة الخاطئة.14

 أـ تخرج زكاة بهيمة األنعام إذا مضى عليها تسعة أشهر)         (

 )          (الهجرة.مكة قبل كاة في ب ـ فرضت الز

 )       ( المسلم غير من الزكاة تقبلت ـ 

 نت ثالثين فأكثر )       (ث ـ ال تجب الزكاة في البقر إال إذا كا

 ج ـ تجب الزكاة في البيوت المعدة للسكن.)       (

 ح ـ يضم الذهب إلى عروض التجارة في تكميل النصاب )     (

 

 5من  5

 (7 1430100-01)  04/ م/ م  من 



    
 8من8 

           

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 لتعليم بمحافظة جدةل اإلدارة العامة

 مدرسة البيان النموذجية

 الفصل الدراسي األولبنك األسئلة 

 هـ 1441 - 1440للعام الدراسي  

 

 فقه المادة

 المتوسط المرحلة

 الثاني الصف

 فايزه المقاطي المعلمة

 : الصحيحة االجابة اختاري(22) إلى( 1) نم الفقرات في

1 
 :بيعاً وشراًء فتجب فيها الزكاة مثل المساهم إذا نوى باألسهم المتاجرة بها

 المعادن. )د( الخارج من األرض.)جـ( عروض التجارة. )ب( بهيمة األنعام. )أ(

2 
 تجب الزكاة على الدائن )صاحب الحق( إذا كان دينه على :

 مماطل)د( ء )غني(ملي )جـ( جاحد)ب( معسر )أ(

3 

 عن وقتها إذا كان صاحبها: وقت وجوبها إال لضرورة كأن يكون المال في  يجوز تأخير إخراج الزكاةال 

بالد بعيدة عنه وال يجد من )أ(

 يوكله

 

بالد بعيدة ويوجد من )د( بلده ولكنه متكاسل)جـ( بلده الذي هو فيه)ب(

 يوكله

4 
 لزكاة يحق لهم األخذ من الزكاة وإن كانوا أغنياء:يوجد فئات من أهل ا

 الغارمون)د( المجاهد في سبيل الله.)جـ( الفقراء والمساكين.)ب( العاملون عليها.)أ(

5 
 إخراج الرديء من المال ال يجوز في الزكاة إال إذا كان:

 له جيد.متوسط ما)د( سيخرجه للفقراء.)جـ( ماله كله رديء.)ب( سيخرجه للمجاعات.)أ(

6 
 زكاة الفطر لها أحكام متعددة في اإلخراج فتكون واجبة:

بغروب الشمس من ليلة )جـ( قبل العيد بيومين.)ب( بعد صالة العيد. )أ(

 العيد.

 قبل صالة العيد.)د(

7 
 زكاة الفطر تخرج من الطعام المعتاد ألهل البلد، ففي المملكة العربية السعودية يخرج:

 الذهب والفضة.)د( األرز والتمر.)جـ( السمك والروبيان.)ب( ة .مالبس وأحذي)أ(

8  
ا تُنِفقُوا َحت ى   اْلبِر   تَنَالُوا لن) تعالى الله قال  :وهو الصدقة من آداب أدب اآلية وضحت( تُِحبُّونَ  ِمم 

أجود  إخراجها من )د( اإلخالص في إخراجها.)جـ( عدم المن واألذى فيها.)ب( إخفاء الصدقة. )أ(

 المال.

9 
 من الهجرة وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم :فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية 

 رمضانات 01)د( رمضانات. 6)جـ( رمضانات. 9)ب( رمضانات. 7 )أ(

11 
 شروط صوم شهر رمضان أربع شروط منها القدرة على الصيام فال يجب على:

 العاقل)د( عاجز.ال)جـ( الصغير( ب) الكافر( أ)

11 

 آدَم يضاعُف..( من فضائل الصوم: ابنِ  عملِ  كلُّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:)

يضاعف عملهم إلى )جـ( على منابر من نور. )ب( مغراً محجلين.)أ(

 سبعمائة ضعف.

 أطول أعناقاً يوم القيامة.)د(

 



    
 8من8 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

12 
 عند تعذر رؤية هالل شهر رمضان فإننا:

تظر إعالنه من الدول نن)أ(

 .المجاورة

 م شعبان ثالثون يوماً.نت)د( نصوم اليوم التالي احتياطاً.)جـ( نصوم بحسب تقويم أم القرى.)ب(

13 
 :أن يصوم صوماً واجباً فإنهتختلف النية في صيام التطوع والصيام الواجب فمن نوى 

 ال يجب عليه القضاء إذا أفطر)ب( ينوي بعد طلوع الفجر. )أ(

 فيه.

ينوي ليالً قبل طلوع )د( جاز له قطعه وإتمامه مستحب)جـ(

 الفجر

14 
 :المساهمةيجب أن يخرج المساهم الزكاة في الربح إذا حال عليه الحول إذا قصد من 

المتاجرة  بيها واالستفادة )جـ( االستفادة من ربح األسهم.)ب( المتاجرة بيها بيعاً وشراًء.)أ(

 من الربح .

رة بيها قبل تمام المتاج)د(

 الحول.

15 
 فضائل صيام شهر رمضان متعددة منها أن للصائم فرحتان فرحة عند لقاء ربه وفرحة عند:

 صيامه.)د( صالته.)جـ( فطره)ب( قيامه.)أ(

16 
 يجب إخراج الزكاة على الفورإذا حل وقت وجوبها لقوله تعالى:

َواِلِهم   ِمن   ُخذ  ( )أ)  َصَدقَةً  أَم 

يِهم   ُرُهم  تَُطِه    ( ِبَها َوتَُزِك 

مَ  َحقَّهُ  َوآتُوا))ب(  َصانِي) )جـ( (َحَصاِدهِ  يَو  اَلةِ  َوأَو   بِالصَّ

َكاةِ  تُ  َما َوالزَّ   (َحيًّا ُدم 

ً  مادمت والزكاةبالصال  ( حيا

 أَن ِفقُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها )يَا )د(

 (كسبتم َما َطيِ بَاتِ  ِمن  

17 
 الزكاة لمن ملك ماالً يبلغ النصاب أن يخرج الزكاة:يجوز تعجيل إخراج 

 خمسة أعوام)د( أربعة أعوام.)جـ( ثالثة أعوام.)ب( لعامين فقط.)أ(

18 
 هناك حاالت يجوز للمزكي فيها إخراج الزكاة في غير بلده منها:

 للمحتاجين الذين عدم محبته)أ(

 لبلده.في 

عند وجود محتاجين في )ب(

 بلده وغير بلده.

عند وجود أقارب له )جـ(

 محتاجين في غير بلده.

عند وجود الحاجة )د(

 للمتعة والترف.

19 
 على كل مسلم يملك يوم العيد: تجب زكاة الفطر 

اماً زائداً على ما يكفيه طع)جـ( نصف النصاب. )ب( نصاباً كامالً. )أ(

 .ويكفي عياله

 .الصاع أربع ثالثة(  د)

21 
 كاة الفطر فقيل له:سأل أحمد عن حكم تقديم ز

يجب تقديمها قبل العيد  )أ(

 بيومين.

يجوز تقديمها قبل العيد  )ب(

 بيومين.

يستحب تقديمها قبل العيد )جـ(

 بيومين.

يُكره تقديمها قبل العيد )د(

 بيومين.

21 
 حكم النية في صيام القضاء والنذر:

تصح في النهار إذا لم  )أ(

 يتناول الطعام.

تجب في الليل قبل )د( تجوز بعد طلوع الفجر .)جـ( ة العصر.ستحب بعد صالت)ب(

 طلوع الفجر.

22 
 صدقة التطوع مستحبة ومن األموال التي تخرج منها:

 جميع األموال النافعة)د( عروض التجارة.)جـ( األوقاف في سبيل الله. )ب( أموال مخصوصة.)أ(
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 :الثاني العمود في مدلوالتها مع األول العمود في األدلة بين زاوجي( 9) إلى( 1) من الفقرات في      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدلوالتها  األدلة

َدقَة) (1)   يُطِفىء َكَما الَخطيئَة تُطِفىء َوالص 
 ( .الن ارَ  الَماءُ 

   الصيام الواجب تجب نيته ليالً قبل طلوع الفجر.                 

َدقَاتُ  قال تعالى:)إِن َما(2)   اءِ ِلْلفُقَرَ  الص 
 قُلُوبُُهْم( َواْلُمَؤل فَةِ  َعَلْيَها َواْلعَاِمِلينَ  َواْلَمَساِكينِ 

 يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين منها رؤية هالل شهر
 عقب غروب الشمس من يوم التاسع والعشرين   رمضان  

 من شهر شعبان

َدَقاتِ  تُْبُدوا إنْ ) تعالى قال)(3)  ا الص   ِهيَ  فَنِِعم 
(  لَُكمْ  َخْير   فَُهوَ  اْلفُقََراءَ  َوتُْؤتُوَها ْخفُوَهاتُ  َوإِنْ 
. 

 شرع الله تعالى الصيام لحكمة عظيمة وهي تقوى الله جل وعال
 باالستجابة ألمره واجتناب نواهيه. 

 الش ْهرَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ  فََمن:)تعالى قال(4) 
 (فَْليَُصْمهُ 

 . اءالخف في الصدقة إخراج يستحب                   

 ُصوُموا: )وسلم عليه الله صلى ( قال5) 
 (ِلُرْؤيَتِهِ  َوأَْفِطُروا ِلُرْؤيَتِهِ 

 . في الصدقات إخراج أجود أنواع األموال                   

 تُنِفقُوا َحت ى   اْلبِر   تَنَالُوا لَن:) تعالى قال( 6)
ا  ( تُِحبُّونَ  ِمم 

 .العظيمة الفروض أحد ووه واجب رمضان صيام                   

 ُكتِبَ  آَمنُوا ال ِذينَ  أَيَُّها يَا: ) تعالى قال( 7)
يَامُ  َعلَْيُكمُ   قَْبِلُكمْ  ِمن ال ِذينَ  َعَلى ُكتِبَ  َكَما الِصِّ
 (.تَت قُونَ  لَعَل ُكمْ 

 ..   بنفسه زكاته بإيصال يقوم أن للمزكي األفضل                 

 من:)وسلم عليه هالل صلى الرسول قال(  8)
 ( له صيام فال الفجر قبل الصيام يبيت لم

 .الخطيئة لمحو سبب الصدقة                    

 للزكاة المستحقين أصناف وعال جل الله ذكر 
 لهم إال الزكاة تصرف فال
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 خاطئة  كانت العبارة إذا (ارة صحيحة والحرف )خذا كانت العبامام كل فقرة الحرف )ص( ا ( ضعي9) إلى( 1في الفقرات من)      

 فرضت زكاة الفطر في السنة الثامنة من الهجرة. -1

 ال يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر بأن يدفع نقوداً بدالً عنها. -2

 الصيام هو التعبد لله تعالى باإلمساك عن المفطرات من شروق الشمس إلى غروبها.-3

 لله عليه وسلم :) من صام رمضان إيماناً واحتساباً(:رغبة في الخير والذكر الحسن.معنى قول النبي صلى ا-4

 الغارمون هم الذين يكلفهم ولي األمر بجمع الزكاة .-5

 ال تصرف الزكاة لغير أصناف الزكاة الثمانية ألنها مفروضة من عند الله.-6

 يستحب تعيين نية الصيام الواجب قبل طلوع الفجر.-7

 تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إال إذا كان صياماً يصومه عادة كاالثنين والخميس.ال يجوز -8

9-  ً  يجب صيام رمضان إذا تم شعبان تسعة وعشرون يوما

  

   أكملي العبارات التالية بما يناسبها./ أ        

  ............... ختام شهر طر هي الصدقة الواجبة فيفزكاة ال ـ1     

 جوز للمسلم أن يخرج الرديء من ماله إال إذا كان ماله كله من النوع .............ـ ال ي2     

  ـ يستحب إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الذهاب لصالة ...................3     

 اجيبي عما يلي:-ب        

 من تجب عليه الزكاة فيما يأتي ومن ال تجب مع بيان السبب:وضحي ـ     

 السبب                   الحكم                الحالة               

 ـ رجل له دين على فقير معسر1

 قدره عشرة آالف ريال. 

  

 ـ رجل له دين على غني غير 2

 مماطل قدره مئة ألف ريال.

  

 ـ رجل يملك مئة ألف ريال وعليه3

 دين مئة ألف ريال.  
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 لة لما يأتي:عددي أمث -ج      

 عند إخراج الزكاة نقلها من البلد الذي فيه المال إلى بلد آخر .فيها  ـ الحاالت التي يجو1    

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

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

 ـ األصناف التي أمر الله بصرف الزكاة لهم.2   

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

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

 .وا أغنياءـ أهل الزكاة الذين يحق لهم األخذ من الزكاة حتى وإن كان3   

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

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

 ع.ـ المجاالت التي يمكن للمسلم أن يسهم فيها بصدقة التطو4    

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

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

 ـ الطرق التي يمكن من خاللها التعرف على الفقراء والمساكين.5    

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

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

 في الحاالت التالية:بيني حكم إعطاء الزكاة   -د    

     

 الحكم                           الحالة                       

  عمال الزكاة الذين يأخذون رواتب على عملهم.    

  الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.           

  بناء المدارس والمستشفيات وحفر اآلبار.          

  المجاهد في سبيل الله                   
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 وضحي الفرق بين الفقير والمسكين ؟ وأيهما أولى بالزكاة؟  -هـ     

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

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

 عللي بالتفصيل لما يأتي:-و       

 يجوز صرف الزكاة لغير األصناف الثمانية. ـ ال1    

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

 ـ يستحب للمسلم الصدقة على المحتاجين من أقاربه والبدء بهم قبل غيرهم.2     

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

 بيني المقصود بالرقاب؟ ومن يدخل فيه؟ -ز   

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

 اكتبي الحكمة من مشروعية زكاة الفطر. -ح    

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

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

 لعمرة وأوصاك بإخراج زكاة الفطر ليلة العيد عن جميع أهل البيت فنسيت إخراجها حتى مضى يوم العيد ما التصرف سافر والدك ألداء ا -ط   

 الواجب في هذه الحالة؟      

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

 يجوز إخراجه في زكاة الفطر وماال يجوز إخراجه من األصناف التالية مع ذكر السبب: بيني ما -ك     

      

 

    

 

 السبب                  الحكم              النوع           

   األرز           

   الجريش         

   الثياب          

   السمك         



    
 8من8 

 

 

 أبرزي حكم كالً مما يأتي بالتفصيل: -ل    

 ـ زكاة الفطر.1    

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

 ـ إعطاء الفطرة الواحدة ألكثر من شخص.2    

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

 ـ إعطاء زكاة الفطر المتعددة لشخص واحد.3    

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

 ـ تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين.4   

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

 ـ تأخير زكاة الفطر بعد صالة العيد بدون عذر.5   

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

 الذهاب لصالة العيد. ـ إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل6   

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

 صيام التطوع قبل رمضان بيوم أو يومين.ـ 7   

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

 ي بين صدقة التطوع والزكاة المفروضة من حيث : حكمها ، األموال التي تؤخذ منها ، ومصارفهاقارن -م    

    

 صدقة التطوع           الزكاة المفروضة          المطلوب         

   حكمها           

   األموال التي تؤخذ منها  

   مصارفها        

      

 بقول النبي صلى الله عليه وسلم:) من صام رمضان إيماناً واحتساباً(.وضحي بالتفصيل المراد  -ن    

   ................................................................................................................................................................... 
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 الكتاب أو السنة على ما يأتي.من استدلي  -ص    

 وجوب النية في صيام الواجب قبل الفجر. ـ 1   

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

 مضان برؤية الهالل.ثبوت شهر ر ـ2   

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

    

 

                                                                                                                                        الله وفقكن      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 8من8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



    
 8من8 

  

 5من  5



 (04(1431007-01ن م / م م /

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة

 مدرسة البيان النموذجية

 الفترة الثالثة  –الفصل الدراسي األول            

 هـ 1441 - 1440للعام الدراسي  

 

 فقه  المادة

 المتوسطة  المرحلة

 الثاني  الصف

 فايزه المقاطي المعلمة 

 بنك اسئلة الفقه 

 :(اختاري االجابة الصحيحة 20( إلى )1في الفقرات من )

 حقن الدم لمن احتاج إليه من  : 1

 )ب(مكروهات الصوم شروط الصوم )ج(  )ب(سنن الصوم مفسدات الصوم )أ(

 بـ :شخص أراد أن يصوم تطوعا لله وكان علية قضاء من رمضان فاألفضل البدء   2

  صوم التطوع مع الصدقة )د(  ج(تأجيلها جميعا)  بصوم التطوع )ب( بصوم رمضان  )أ(

 :   صومه مريض تقئ وهو صائم فإن 3

  صحيح لمرضه )د( يؤجر عليه أجرين( )ج عليه ءشيال )ب(صحيح  )أ( فاسد وعليه القضاء

 حددت ليلة القدر في رمضان وثبت أنها في : 4

  رمضان كامال )د(  العشرة األواخرج() العشرة الوسطى)ب( العشرة األولى)أ(

 :شخص آتى شيئا من المفسدات متعمدا من غير رخصه شرعيه فعليه  5

  الصدقة )د(  إطعام ستة مساكين()ج صيام ثالثة أيام)ب( وجل  التوبة لله عز )أ(

 يشرع لمن اراد الصيام تطوعا أن يصوم :   6

 أيام التشريق . )د( ثالثة أيام من كل شهر . ()ج إفراد يوم الجمعة بالصوم)ب(  يوم ثالثين من شعبان . )أ(

 محمد افطر وهو شاك في طلوع الفجر فصيامه صحيح ألن : 7

 األصل اإلمساك )د( صومه ليس واجب  ()ج )ب(األصل بقاء النهار  )أ(األصل بقاء الليل 

 هناك أشخاص  يباح لهم  الفطر في رمضان ويجب عليهم القضاء ومنهم: 8

 )د(الصغير الغير بالغ  (المريض مرض دائم )ج  م)ب(كبير السن الهر )أ(المريض مرضا يرجى شفائه 

 لمشقة الطريق فالواجب عليه : محمد سافر في نهار رمضان وأراد الفطر  9

 يفطر ويسقط عنة القضاء )د( (ال يجوز له الفطر)ج اإلطعامدون )ب( القضاء  التوبة لله تعالى)أ( 

 سعد أكل وشرب وهو شاك في  غروب الشمس فإن صيامه: 10

  ناقص ويكمله بالتوبة  )د(  صحيح وعليه اإلطعام   ()ج  فاسد ويجب عليه القضاء)ب( عليه  ءشيوال صحيح   )أ(
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:فاطمة عليها القضاء وأخرت القضاء إلى رمضان التالي بدون عذر شرعي فيلزمها 11  

 )د( التوبة الصادقة فقط (إطعام ستين مسكينا)ج ب(التوبة والقضاء واإلطعام) أ( قضاء الصيام فقط)

 : يحرم على الصائم وغير الصائم 12

 )د(االستنشاق في الوضوء (الكذب والغيبةج) )ب(تعجيل السحور المضمضة)أ(المبالغة في 

 تعددت المكروهات التي ينبغي للصائم اجتنابها منها:   13

 )د(الكذب (االستماع إلى الحرام)ج )ب(جمع ريقه وبلعه )أ(إيذاء الناس

 أفضل صيام التطوع صوم نبي الله : 14

 )د(يوسف علية السالم (موسى عليه السالم)ج السالم)ب(نوح علية  )أ(داود علية السالم

 ليلة القدر ليلة شريفة وهي أفضل الليالي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريها في : 15

العشر األواخر من ذي )ب( العشر األوائل من ذي الحجة)أ(
 . الحجة

العشر الوسطى من  ()ج
 رمضان .

العشر األواخر من رمضان )د( 
. 

 أفضل شهر يستحب صيامه بعد شهر رمضان هو صيام شهر : 16

 رجب)د(  (ذي القعدة)ج )ب(صفر )أ( محرم

 هناك أيام يسن الصوم فيها منها االثنين والخميس ألنها : 17

تعرض األعمال فيها على )ب( )أ(أفضل أيام األسبوع
 الله

يداوموا  الصحابةكان )د(  (ينزل الله فيها الى السماء)ج
 عليها 

 معتكف خرج من معتكفة لتناول القهوة مع أصحابه فإن : 18

يقضي اعتكافه في السنة  )ب( ليس عليه شيء)أ( 
 التالية .

 يتم اعتكافه مع اإلثم . )د( ينقطع اعتكافه لخروجه . ()ج

 إفراد يوم : مما يكره صومه من األيام 19

 )د( العيد  المولد النبوي()ج اإلسراء والمعراج)ب( )أ( الجمعة

 : الحكمة من إخفاء ليلة القدر حتى 20

 )د( لضياع الناس لعظم أجرها ()ج )ب(اجتهاد الناس بالعمل ينالها ناس محدودون )أ(

 

 

 

 

 

 

 4من2



 (04(1431007-01ن م / م م /

 :في العمود الثانيمدلوالتها ول مع ألفي العمود ااألدلة زاوجي بين ( 9( إلى )1في الفقرات من )

 مدلوالتها  األدلة

يَتَبَيََّن لَُكُم اْلَخْيُط  َحتَّى َوُكلُواْ َواْشَربُواْ  (( قال تعالى 1) 

 ) ِمَن اْلفَْجرِ  اْلَخْيِط األَْسَودِ  ِمنَ  األَْبيَضُ 

 العشر األواخر  مشروعية االجتهاد في أوتار ) أ( 

 ب( الصوم واجب على كل مسلم )  (  أَْلِف َشْهر   ِمنْ  َخْير   لَْيلَةُ اْلقَْدرِ ( قال تعالى) 2) 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال" اْلتَِمُسوَها  (3) 
ِّْسعِ َواْلَخْمِس "  فِي السَّْبعِ َوالتِ

 )جـ( من المفسدات إخراج الدم عن طريق الحجامة 

 وهي من افضل اللياليليلة القدر ليلة شريفة  ) د(  قال النبي صلى الله علية وسلم)أفطر الحاجم والمحجوم( (4) 

العَشِر  في فاْلتِمسوها  قال الرسول صلى الله علية وسلم  (5) 

 )كِلِّ َوتر   من األواخرِ 

  ألواخر من رمضاناستحباب الحرص على قيام الليل في العشر ا)هـ(  

كان الرسول صلى الله عليه وسلم إِذَا َدَخَل اْلعَْشُر َشدَّ  (6) 
 ِمئَْزَرهُ، َوأَْحيَا لَْيلَهُ،

 من مفسدات الصوم األكل والشرب و( ) 

قال َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : " ال يََزاُل (  7)
لُوا اْلِفْطَر (  النَّاُس بَِخْير  َما َعجَّ

 صوم رمضان سبب لمغفرة الذنوب والخطايا )ز(  

َصاَم  اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلََّم : " َمنْ اَل َرُسوُل ( ق 8)

َم ِمْن ذَْنبِهِ  َرَمَضانَ    " إِيَمانًا َواْحتَِساًبا ُغِفَر لَهُ َما تَقَدَّ

 استحباب تأخير السحور وتعجيل الفطور .)ح(  

صوم  )اَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ ( ق 9)

 (َعاُشوَراَء َكفَّاَرةُ َسنَة   يَْومُ 

 )ط( ليلة القدر غير محددة  

  واكدة يوم العاشر شهر محرم أفضل شهر يستحب الصوم فيه ي()  

 

 الحرف )ص( إذا كانت العبارة صحيحة والحرف )خ( إذا كانت العبارة خاطئة ضعي أمام كل فقرة (9)إلى  (1)في الفقرات من 

 يجب السحور على كل شخص اراد الصيام )    ( (1)

 من أفطر ناسياً او مرغماً فصيامه صحيح )    ( (2)

 يباح للمسافر ان يفطر في رمضان ويقضي األيام التي فطرها )    ( (3)

 يستحب الحرص على قيام الليل في العشر األواخر من رمضان تحرياً لليلة القدر )    ( (4)

 ليلة القدر هي ليلة شريفة وهي افضل الليالي )    ( (5)

 االعتكاف هو لزوم المسجد عبادة لله )    ( (6)

 يعد من مبطالت االعتكاف الخروج من المسجد لغير حاجة )    ( (7)

 ليلة القدر في العشر الوسطى من رمضان )    ( (8)

 ( النية شرط في صحة االعتكاف )    (9)
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 عن األسئلة حسب المطلوب : جيبيا

 اكملي الفراغات التالية : (1)

 يسن صيام األثنين و ...............................

 ليلة القدر في العشر ............................من رمضان

 االعتكاف هو لزوم المسجد لـ ..................................................

 بركة ............................. للسحور بركة شرعية و

 

 عددي كالً مما يلي : (2)

 مستحبات الصيام

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

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

 مبطالت االعتكاف 

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

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

 شروط االعتكاف

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

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

 ممن يباح لهم الفطر في رمضان ويجب عليهم القضاء 

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

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

 

 :  فضل صوم التطوعوضحي  (3)

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

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

 

 بيني الواجب في الحاالت التالية مع بيان السبب : (4)

 السبب الواجب عليه الحالة

   كبير في السن ال يستطيع الصوم مطلقاً 

   مسافر افطر يومين

 

 المكان المناسب لها :صنفي الكلمات االتية في  (5)

 الصيام المحرم الصيام المكروه الصيام المستحب الكلمات 

    صيام يوم العيد

    صيام سته من شوال

    إفراد يوم الجمعة

    صيام ثالث ايام من كل شهر

    صيام ايام التشريق

    صوم يوم الشك

 

 

                    وفقكن الله                                                                                                                   
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