بسم هللا الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم في منطقة حائل
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المادة  :الفقه
الصف  :الثاني المتوسط
التاريخ :
الزمن  :ساعة ونصف

اختبار الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1438/1437هـ
اسم الطالب :

.................................................................................................................................................... .........................................................................................................رقم الجلوس

توقيعه :

المصحح :

توقيعه :

المراجع :

السؤال األول  :ضع كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة  ،وكلمة (خطأ) أمام العبارة اخلاطئة فيما يلي :
 -1الكافر ال تقبل منه الزكاة

(

)

 -2جتب الزكاة يف البيوت املعدة للسكن

(

)

 -3حيرم صيام العيدين

(

)

 -4ليلة القدر يف العشر الوسطى من رمضان

(

)

 -5فرضت الزكاة يف مكة قبل اهلجرة

(

)

 -6األمثان هي الغنم واإلبل والبقر

(

)

 -7من افطر ناسياً فصيامه صحيح

(

)

 -8جيب السحور على كل من أراد الصيام

(

)

 -9جيب صيام رمضان إذا مت شعبان ثالثني يوماً

(

)

 -10جتب الزكاة يف املال املسروق

(

10

)

السؤال الثاني  :ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما يلي :
 -1الواجب يف زكاة األوراق النقدية
 -2مقدار زكاة الفطر

ربع العشر– نصف العشر – العشر
أربعة كيلو جرام – ثالثة كيلو جرام – مخسة كيلو جرام

 -3حكم تأخري إخراج الزكاة من دون ضرورة

مباح – ال جيوز – مكروه

 -4فرض صوم رمضان يف

السنة األوىل – الثانية – الثالثة

 -5مفسدات الصيام عديدة ومنها

قطرة العني – خباخ الربو  -األكل

 -6ما أُعد للبيع من أجل الربح  ,هو تعريف:

12

األمثان – زكاة عروض التجارة –بهيمة األنعام

اقلب الورقة

6

السؤال الثالث  :أكمل الفراغات التالية مبا يناسبها :
-1

األموال اليت جتب فيها الزكاة أربعة ومنها

-2

حديث حفصة -رضي اهلل عنها  -أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال(من مل ’يبيّت الصيام قبل الفجر فال صيام له) ,يستدل به على......................:

..........................................................................................................و .................................... ......................................................

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

من شروط وجوب

-4

أهل الزكاة مثانية ومنهم  ...........................................................................................و

-5

إذا عجز املريض عن الصيام فيجب عليه الكفارة وهي

-6

الصيام  ..................................................و  . ........................................................................و ...........................................................................................................

يثبت دخول شهر رمضان بإحدى

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

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

أمرين  ...................................................................................................و..............................................................................................................
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السؤال الرابع  :عرف االعتكاف ؟ وما حكمه ؟
االعتكاف هو. ................................... ............................................................................... /

حكم االعتكاف . ...................................................................................../

انتهت األسئلة,,,
متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

