
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/9islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                               

     

                  https://almanahj.com/om/9islamic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade9                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس علي بن محمد الحسان اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om/9
https://almanahj.com/om/9
https://almanahj.com/om/9islamic
https://almanahj.com/om/9islamic
https://almanahj.com/om/9islamic1
https://almanahj.com/om/9islamic1
https://almanahj.com/om/9islamic1
https://almanahj.com/om/grade9
https://almanahj.com/om/grade9
https://almanahj.com/om/pages/search?teacher_name=علي بن محمد الحسان
https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


                                                               "                     اإلسالميالزكاة يف التشريع "  الثانيةالوحدة                               لتاسعاالصف                            الرتبية اإلسالمية    
 

 5الصفحة  51/4/9254                                            44949499ع م الحسان  

 

 

 
 

 
 

 مذكرة إثرائية ملادة                                            
 الرتبية اإلسالمية                                                       

 

 
 

                                                    
                                                      0291         /0202   

 

 األول  الفصل الدراسي                                         
 

 ثانيةالوحدة ال                                                          
                                     " الزكاة يف التشريع اإلسالمي "                                             

 (  أسئلة    )                                                          
 
 

 إعداد :                                                   
 علي بن حممد احلسان

 
 للتواصل :

 
99493923 

Ali 47536@moe.om 
 

 
 

 وقـل رب زدني علما 

 

 الصف التاسع
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 ( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة خطأ .     ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  السؤال األول
 
 . ولم يحدد فيها المال الذي تجب فيه وال مقدار ما يؤخذ منه  بصفة مجملةأمر هللا تعالى نبيه بالزكاة في مكة (        )  -1
 لزكاة . مانعي امقاتلة على  أجمع الصحابة في عهد أبي بكر الصديق (     )     -2
 .  الفقراءابوطلحة بأن يوزع مزرعته على   أمر رسول هللا (     )     -3
 . عند إخراج الزكاة  ملكا تاًماً  أن يكون المال مملوكا لصاحبه اليشترط(      )    -4
 ماعنده من أموال .  أحبعلى المزكي إخراج زكاته من (     )     -5

 
 

 : النالية بكلمات مناسبة من عندك أكمل العبارات :  السؤال الثاني
 
 ........................................وبسبب  ........................................ينمو مال المتصدق عند هللا تبارك وتعالى بسبب  - 1
 المباركة . ........................................وينمو ........................................منله ينمو المال في الدنيا بحفظ هللا تعالى  -2
 ........................................أم قودا أم سلعا تجارية الزكاة عبادة مالية تجب في مال المسلم سواء كان هذا المال  ن -3

 ........................................" مانقصت صدقة من  قال رسول هللا  -4

 
 

 :  ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه  :  لثالسؤال الثا
 

  جاء فرضية الزكاة مفصلة في .......... من السنة الثانية للهجرة -1

 (     الحبشة          -        المدينة         -       مكة          )
 

   ..... يدخله ويشرب من مائه وهو يسمى كان ألبو طلحة بستان وكان الرسول  -2

 (    المبروكة        –         بيرحاء         -        بشرى الخير      )
 

   هللا ألقاتلن من فرق بين الصالة والزكاة "والخليفة الذي قال "  -3

 (       عثمان بن عفان        –      عمر بن الخطاب           -          أبوبكر الصديق        )
 

 من شروط المزكى أن يمر عليه حول " ويقصد بالحول  -4
 (    سنتين           –       سنة             -     شهر               )     
 
 مال رابح كلمة " بخ " تدل على  البوطلحة بخ بخ ذلك قال رسول هللا  -5

 (     الرفض         –         العتاب          -          الرضى       )     
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 :  أكمل احلديث الثايل  : السؤال الرابع
 

 رسول هللا ........................................إلى اليمن فقال : " أدعهم إلى شهادة أن ال إله إال هللا و بعث معاذا  أن النبي  عن إبن عباس 
فإن هم  ........................................صلوات في كل يوم و ........................................فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا قد افترض عليهم 

 " . ........................................في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على  ........................................عليهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا افترض 

 
 اآليات الكرمية التالية  :  عليه  تدل وضح ما : ام السؤال اخل

 
م ب َها {  :  }ُخْذ م   1س  يه  ُرُهْم َوُتَزكِّ ْم َصَدَقًة ُتَطهِّ  ْن أَْمَوال ه 

 ..................................................................................................................................................................................................  :  1جـ  
 

ه  {   :  } 2س  ُه َيْوَم َحَصاد   َوآُتوْا َحقَّ
 ..................................................................................................................................................................................................  :  2جـ  
 

ا ُتح بُّوَن {   :  } 3س  مَّ  لَن َتَنالُوْا اْلب رَّ َحتَّى ُتنف قُوْا م 
 ..................................................................................................................................................................................................  :  3جـ  
 

ة   :  } 4س  يَن ُينف ُقوَن أَْمَوالَُهْم ف ي َسب يل  هللاه  َكَمَثل  َحبَّ َثلُ الَّذ  ُف ل َمن َيَشاُء{   مَّ ُ ُيَضاع  ة  َوهللاه َئُة َحبَّ  أَنَبَتْت َسْبَع َسَناب لَ ف ي ُكلِّ ُسنُبلَة  مِّ
 ..................................................................................................................................................................................................  :  4جـ  

 
م ب َها{   :  } 5 س يه  ُرُهْم َوُتَزكِّ ْم َصَدَقًة ُتَطهِّ ْن أَْمَوال ه   ُخْذ م 
 ..................................................................................................................................................................................................  :  5جـ  

 
 أجب عن األسئلة التالية :  : السؤال السادس

 
   عرف الزكاة لغًة وشرعاً ؟ :  1س 
 
 ............................................................................................................................................................................الزكاة في اللغة :  -   :1جـ  

  .......................................................................................................................................................................الزكاة في الشرع :  -           

 
 ؟   لماذا سميت الزكاة بهذا اإلسم :   2س 
 
 .................................................................................................................................................................................................. :  2 جـ 
 

 :  ماهي الشروط الواجب توافرها في المزكي  ؟   3س 
 
 ..................................................................................................................................................................................................:  3جـ 

        ..................................................................................................................................................................................................   
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 يكتفى بذكر ثالث منها ماهي الشروط الواجب توافرها في المال المزكي  ؟  :   4س 
 
 .................................................................................................................................................................................................. -1:  4جـ 

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

         3- .................................................................................................................................................................................................. 

          

 هذه األمور  ثالث من :  " عند إخراج الزكاة يجب مراعاة عدة أمور " أذكر  5س 
 
 .................................................................................................................................................................................................. -1  :  5جـ  

            2- .................................................................................................................................................................................................. 
            3 - .................................................................................................................................................................................................. 

 
 ة   ؟  همية الزكاربعة تدل على أ: " للزكاة في الشريعة اإلسالمية أهمية " أذكر أ 6س 
 
 .................................................................................................................................................................................................. -1  : 6جـ 

          2- .................................................................................................................................................................................................. 
          3- .................................................................................................................................................................................................. 
          4- .................................................................................................................................................................................................. 

 
 : " للزكاة أثر طيب على المجتمع " وضح ذلك ؟   7س 
 
 ..................................................................................................................................................................................................:  7جـ  

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

 
 


