
 

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


alm
an
ah
j.c
om
/om

  الثانيةالوحدة الفصل األول  لتاسعاالصف                            ) وقل رب زدني علما (                           الرتبية اإلسالمية    
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 مذكرة إثرائية ملادة                                           

              الرتبية اإلسالمية                                                      
 

 
 
 
 

 
 الفصل الدراسي األول                                                  

 ثانيةالوحدة ال                                                      
 ( الزكاة يف التشريع اإلسالمي  )                                            

                                           
 
 

 إعداد :                                                         
 علي بن حممد احلسان

 

 :للتواصل 
 

99493923 

Ali 47536@moe.om 
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 خط إذا كانت العبارة خطأ . هما حتت( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح      ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  السؤال األول
 
 . يؤخذ منه ولم يحدد فيها المال الذي تجب فيه وال مقدار ما  بصفة مجملةأمر هللا تعالى نبيه بالزكاة في مكة (   ✔)     -1

 مانعي الزكاة . مقاتلة على  أجمع الصحابة في عهد أبي بكر الصديق (   ✔)     -2

 االقربين.  الفقراءابوطلحة بأن يوزع مزرعته على   أمر رسول هللا (   ✘)     -3

  يشترط  . عند إخراج الزكاة  ملكا تاًماً  أن يكون المال مملوكا لصاحبه طال يشتر(   ✘)     -4

 من أموال .  هما عند أحبعلى المزكي إخراج زكاته من (   ✔)     -5

 
 

 : أكمل العبارات النالية بكلمات مناسبة من عندك :  السؤال الثاني
 
    دعاء المستحقوبسبب اإلخراج ينمو مال المتصدق عند هللا تبارك وتعالى بسبب  - 1
 المباركة . باألرباحوينمو  فاتاآل منله ينمو المال في الدنيا بحفظ هللا تعالى  -2
 .  أم حيواناالزكاة عبادة مالية تجب في مال المسلم سواء كان هذا المال  نقودا أم سلعا تجارية  -3

 .  مالصدقة من  تما نقص"  قال رسول هللا  -4

 
 

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

  زكاة مفصلة في .......... من السنة الثانية للهجرةجاء فرضية ال -1

 (     الحبشة          -        المدينة         -       مكة          )
 

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

 (    كة المبرو       –         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               )     

 
 البوطلحة بخ بخ ذلك مال رابح كلمة " بخ " تدل على  قال رسول هللا  -5

 (    الرفض          –         العتاب          -          الرضى       )     
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 :  ايل تأكمل احلديث ال : السؤال الرابع
 

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

 " . فقرائهمتؤخذ من أغنيائهم وترد على 

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

 
يِهم بَِها {   1س  ُرُهْم َوُتَزكِّ  :  }ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

 :    تحث المسلمين على التصدق ألنها تزكي النفس وتنميها بالخبرات   .1جـ  
 

ُه َيْوَم َحَصاِدِه {   :  } 2س   َوآُتوْا َحقَّ
 :    تتحدث اآلية عن المنتج الزراعي الذي يؤدي عند حصاده أو الجني    .2ـ ج 

 
ا ُتِحبُّوَن {   :  } 3س   لَن َتَنالُوْا اْلبِرَّ َحتَّى ُتنفِقُوْا ِممَّ

 .    مما عندهتحث المسلمين على التصدق بأفضل   :  3جـ  
 

ٍة أَنَبَتْت َسْبَع َسَنابِلَ فِي ُكلِّ ُسنُبلَةٍ  :  } 4س  ِ َكَمَثِل َحبَّ َثلُ الَِّذيَن ُينفُِقوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل هللاه ُ ُيَضاِعُف لَِمن َيَشاُء{  مَّ ٍة َوهللاه َئُة َحبَّ  مِّ
 الدنيا بحفظ هللا تعالى له من اآلفات كما ينمو أن المال ينمو عند هللا تعالى بسبب اإلخراج وبسبب دعاء المستحق وينمو في  :  4جـ  

 باألرباح المباركة    .              
 

يِهم بَِها{   :  } 5س  ُرُهْم َوُتَزكِّ  ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
 أي من أموال األغنياء فالصدقة عالج للقلب وتطهر النفس وتكفر عن السيئات    .  :  5جـ  

 
 أجب عن األسئلة التالية :  : لسادسالسؤال ا

 
   عرف الزكاة لغًة وشرعاً ؟ :  1س 

 
 . : تعني الطهارة والنماء والبركة  الزكاة في اللغة -   :1جـ  

  : هي الحصة المقدرة من المال والتي فرضها هللا تعالى للمستحقين . الزكاة في الشرع -           
 

 ؟   إلسم لماذا سميت الزكاة بهذا ا:   2س 
 
 لما يكون فيها من رجاء البركة وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات . :  2 جـ 

 
 :  ماهي الشروط الواجب توافرها في المزكي  ؟   3س 

 
 النية :  أن ينوي من يخرج الزكاة أنه يخرجها تقربا هلل تعالى  .  -: أ  3جـ 

  الدولة .  ميقوم بتسليمها إلى الجباة الذين عينتهأن يقوم بتسليمها لمن يستحقها شرعا أو  -ب         
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 ماهي الشروط الواجب توافرها في المال المزكي  ؟  :   4س 
 

 أي للمالك حرية التصرف فيما يملك  . أن يكون المال مملوكا لصاحبه ملكا تاما :  -1:  4جـ 

 .يه الزكاة وهو الحد األدنى من المال الذي تجب فأن يبلغ النصاب :  -2         

 إذ ال تجب الزكاة عندما يكون على المالك دين يشمل كامل النصاب أو ينقصه . أن يكون المال زائدا من دين حل أجله : -3         

 النصاب . امتالكأي دوران سنة قمرية على  أن يمر عليه حول " سنة " : -4         

 
 " أذكر هذه األمور  :  " عند إخراج الزكاة يجب مراعاة عدة أمور  5س 

 
 . ان تعطى للقريب المحتاج الصالح ويقدم على غيره -1  :  5جـ  

 . ان يقوم المزكي بدفع الزكاة بنفسه -2            
 .من اموال  هما عندان يخرج الزكاة من احب  - 3            
 . اخراج الزكاة في وقتها -4            

 
 همية الزكاة   ؟ ربعة تدل على أسالمية أهمية " أذكر أ: " للزكاة في الشريعة اإل 6س 

 
 . تطهير المال وتزكيتهأنها  -1  : 6جـ 

 . تنمي المال  أنها -2          
 تدريب على االتفاق في سبيل هللا تعالى  أنها -3          
 تطهر صاحبها من الشح والبخل وتحرره من عبودية المال أنها -4          

 تلبي احتياجات المستحق كالمأكل والملبس والعلم والدراسة أنها -5          
 تزيد المحبة بين الناس وتطهر من داء الحسد والبغضاء .  أنها -6          

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

 
 تمع انها مظهر من مظاهر التعاون والتراحم والتناصر بين أفراد المج -1:  7جـ  

 تطهر نفس المزكي من الشح والبخل -2          
 إنها تقرب الفوارق بين الغني والفقير . -3          
  االجتماعيةتسهم في حل بعض المشكالت  -4          
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