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 يلي :اخرت اإلجابة الصخيخة يف كل مما عصيصي الطالب تلسمـًا   الطؤال األول :

 

 يٍ شزٔط ٔجٕب انشكاج : -1

 انحزٌح-د  انعقم-ج  االسالو-ب  انثهٕغ –أ  

 حكى انشكاج: -2

 يحزو–د  سُح يؤكذج–ج  يسرحثح-ب  ٔاجثح-أ  

 ٌسًى: ّانًسافز انذي َفذ يا يع -3

 انفقٍز-د  انغارو-ج  اتٍ انسثٍم–ب  يسكٍٍ-أ  

 ذأخٍز اخزاج انشكاج عٍ ٔقد ٔجٕتٓا نغٍز عذر : -4

 يسرحة-د  يحزو-ج  جائش-ب  يكزِٔ-أ  

 يٍ تًٍٓح االَعاو : -5

 انطٍٕر-د  انسًك–ج  انثقز-ب  انذجاج-أ  

 اقم َصاب نهشكاج فً انغُى : -6

 ثًاٍٍَ -د  خًسٌٕ–ج  ثالثٌٕ-ب  ارتعٌٕ-أ  

 انشكاج فً انحٍٕاَاخ انرانٍح: ّفٍ ةتٍٍ يا ذج -7

 انغشال -د  االتم–ج  انحًاو-ب  انخٍم-أ  

 انشً انًذكٕر انرً ذجة فٍّ انشكاج ٕيا ْ -8

 انطًاطى-د يشرعح َخم –ج  انًٕس-ب  انخٍار-أ  
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 فٍٓا ذًز كثٍز
 

 

 

 

 

( أماو ×( أماو العبازة الصخيخة و عالمة )√عصيصي الطالب زجاًء ضع عالمة ) الطؤال الثاىي :

 :العبازة اخلاطئة  

      .اليصاب مقدازا معلوو مً املال حمددا شسعًا 1

      .مما يصيد الرتابط بني املطلنني اخساج الصكاة 2

      االوزاق اليقدية ليظ فيَا شكاة. 3

      .مً شسوط وجوب الصكاة يف الرٍب والفطة اٌ تبلغ ىصابًا 4

      .املطاكني اشد حاجة مً الفقساء 5

      .العاملوٌ عليَا ٍه السؤضاء املطاعوٌ يف اقوامَه 6

      .جيب دفع الصكاة عيد وجوبَا على الفوز 7

      رٍب عيد مطيء ضية مً بلوغ اليصاب.تدفع شكاة ال 8
 

 

 عصيصي الطالب  فطال أجب عنا يأتي :  الطؤال الثالث :

 /    : اذكس شسوط وجوب الصكاة : 1

   

   

  

 متى جيب اخساج شكاة اخلازج مً االزض ؟/    : 2
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