
العمر (7-10) سنوات

اكة ا�زَّ



َما يِهَ ا�ّزاكة

رَ�ن اإلِسَالم (تعليم
َ
)ِمنَهاج أ
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 ىلَع ا�ُمسِلمنَي
َ

ِمن أر�ِن اإلسالِم اخلمسِة اليّت فَرَضها اُهللا تعاىل
 وقد فرضت ا�ّزاكة يف ا�ّسنة اثلّاِ�يَِة �ِلِهجرِة 

ي أوَجبَُه اُهللا يف ماِل األغِنياِء يُؤَدُّونَُه �لُفَقراء
ّ

ا�ّزاكُة يِهَ احلُقّ اذل

يَن ُحنََفاء َوُ�ِقيُموا ُ ادِلّ
َ

ََّ خُمِْلِصنَي هل ِ�ُروا إِال يِلَْعبُُدوا اهللا
ُ
 : "َوَما أ

َ
قاَل اُهللا تعاىل

َقِيَّمِة"  
ْ
اَكَة وََذ�َِك ِديُن ال الَة َوُ�ْؤتُوا ا�َزّ ا�َصّ

ا�َمعىَن

َديِللَُها

ابل�نة 5

ا�ّزاكة



وط ا�ّزاكة رُشُ
 " َوَما َمنََعُهْم

َ
اإلسالُم : فال تُقبَُل ا�ّزاكُة ِمَن ا�اكفِِر قاَل اُهللا تعاىل

�َُّهْم َ�َفُروا بِاِهللا َو�ِرَُسوهِلِ" 
َ
� 

َّ
ن ُ�ْقبََل ِمنُْهْم َ�َفَقاُ�ُهْم إِال

َ
أ

 تاّماً �ِصاِحِبِه 
ً
أن يُ�وَن املاُل ُ�لاك

�َح "اَكبِلضاعِة اتِلّجاِر�ِة"  أن يُ�وَن املاُل جيِلُب �ِصاِحِبِه ا�ِرّ

اتلو�ة 54

2

1

3

4

مَجَة بِلَُغِتَك اكتُب ا�رتَّ

رَ�ن اإلِسَالم (تعليم
َ
)ِمنَهاج أ

:  /     /     20:االسُم اتّلار�ُخ :الُعمُر
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 تِلَِجَب ا�ّزاكُة ىلَع املاِل
ً
ُد رشاع أن يبلَُغ املاُل انِلّصاب وُهَو ا�ِمقداُر ا�ُمَحدَّ



وط ا�ّزاكة رُشُ

أن حيوَل احلوُل ىلَع املاِل . معىَن احلوِل "أن يميِضَ ىلَع املاِل �ِيَِد صاِحِبه
 َزَ�َة يِف َماٍل َحىَتّ حَيُول 

َ
سنٍة اكِ�لٍَة ، قاَل رَسوُل اِهللا صىَلّ اُهللا علَيِه وَسلََّم"  ال

َْوُل" 
ْ
َعلَيِْه احل

أن يُ�وَن املاُل زائًِدا عن حاَجات صاِحِبِه األصِلّيِة اكلّطعاِم و ا�رّشاب و  
يِن و  ا�ّزواِج ا�ُكسَوِة أو أداِء ادلَّ

 والعقُل : قاَل رَسوُل اِهللا صىلَّ اُهللا علَيِه وَسلََّم : 
ُ
ابُللوغ

يِبّ  َقلَُم َ�ْن ثََالثٍَة: َعِن انلَّائِِم َحىتَّ �َْس�َيِْقَظ، وََعِن ا�صَّ
ْ
"ُرفَِع ال  

َمْجنُوِن َحىتَّ َ�ْعِقَل"
ْ
َحىتَّ حَيْتَِلَم، وََعِن ا�

6

5

7

رَ�ن اإلِسَالم (تعليم
َ
)ِمنَهاج أ

:  /     /     20:االسُم اتّلار�ُخ :الُعمُر
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مَجَة بِلَُغِتك اكتُب ا�رتَّ

رواه أبو داود وا�رت�زي وابن ماجه وأمحد

ا�ّزاكة



1

2

3

4

5

مَجَة بِلَُغِتك اكتُب ا�رتَّ

رَ�ن اإلِسَالم (تعليم
َ
)ِمنَهاج أ

:  /     /     20:االسُم اتّلار�ُخ :الُعمُر
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َهِمّية ا�ّزاكة
َ
أ

ُرُهْم ْ�َوا�ِِهْم َصَدقًَة ُ�َطِهّ
َ
 "ُخْذ ِمْن أ

َ
 تطهرُي ماِل ا�ُمسِلِم : قاَل اُهللا تعاىل

يِهم بَِها "  َوتَُزِ�ّ

لَٰوَة   ٱ�َصّ
ْ
ِ�يُموا

َ
:"َوأ

َ
 رَ�طت اآليُة  ا�ّزاكَة بِا�ّصالِة ِلِعَظِم أجرِها قاَل تعاىل

َكٰوة  "  ٱ�َزّ
ْ
وََءاتُوا

 

 ُ�ساَعدُة الُفَقراِء ومعونُة ذوي احلاجاِت

تَعو�ُد ا�ُمؤِمِن ىلَع ابلذِل وا�ّسخاِء 

يَن ينَقِطعوَن عن ِديارِِهم 
ّ

ُ�واساُة أبناِء ا�ّس�يِل اذل

ابلقرة 43

اتلو�ة 103

ا�ّزاكة



ٍء ن يَشْ نَفْقتُم ِمّ
َ
 " َوَما أ

َ
 يف األ�واِل قاَل تعاىل

َ
 ِز�ادُة اخلرِي وا�رَب�ِة ِمَن اِهللا تعاىل

اِزِ�نَي "  َ�ُهَو خُيِْلُفُه َوُهَو َخرْيُ ا�َرّ

أخرجه ابلخاري

زيك
ُ
مايه ُماَكفَأيِت ِعنَدَما أ

رَ�ن اإلِسَالم (تعليم
َ
)ِمنَهاج أ

:  /     /     20:االسُم اتّلار�ُخ :الُعمُر
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فََوائُِد ا�ّزاكة
 

َ
ُحصوُل ا�ُمسِلِم ىلَع درَجِة ا�رِبِّ : قاَل اُهللا تعاىل

بَّوَن "   ِ
ُ

ا حت رِبَّ َحىتَّ تُنِفُقوا ِ�مَّ
ْ
"لَن َ�نَا�ُوا ا�

اَل
َ
 ق

ً
نَّ رَجُال

َ
ُّوَب ريَِض اهللاُ �َنْهُ أ ي

َ
يِب �

َ
ْن أ

َ�

رِبِْ� 
خْ

َ
مَ أ

َّ
يِْه وََسل

َ  اهللاُ عَل
ّ َصىلَّ يِبِ

َّ  �ِلن

َّيِبُّ اَل انل
َ
ةَ ق

َّ َن
ْ
يِن اجل

ُ  بِعَمٍَل يُْدِخل

مَ : "�َعْبُُد
َّ
يِْه وََسل

َ  اهللاُ عَل
َصىلَّ

ةَ 
َ
ال

ِكُ بِِه َش�ْئًا وَتُِقيمُ ا�صَّ
ْ

رش
ُ � 

َ
اهللاَ وَال

ِصُل ا�رَِّحمَ"  
َ ةَ وَت

َ
ِ� ا�زَّاك

 وَتُؤْ

آل عمران 92

سبأ 39

مَجَة بِلَُغِتك اكتُب ا�رتَّ

ا�ّزاكة



ني مي� � زي�  ىمحٱري�
� خئ � حئ� جئ� يي� ىي�
مب� خب� حب� جب� هئ� مئ�
� مث متهت� خت� حت� � هبجت�
� يمح � � مج� حج�

1

رَ�ن اإلِسَالم (تعليم
َ
)ِمنَهاج أ

:  /     /     20:االسُم اتّلار�ُخ :الُعمُر
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 األ�واُل اليّت جِتُب فيها ا�ّزاكُة

راِ�ّيةُ: و�شَمُل ثِماَر األشجاِر وا�ُكروَم   املحصوالُت ا�ِزّ
بِأنواِعها و لُكُّ ما تُ�ِتُجُه األرُض و ي�وُن يوَم حصاِدها

انّلَعُم: و�شَمُل اإلبَِل، املاِعز، الغنََم، األبقار

ى   َ �ِح دلَ َة �ِلِرّ َعروُض اتِلّجاَرِة: و�شَمُل لُكَّ ابلضائِِع أو احلوائِِج ا�ُمَعَدّ
اتلُّّجاِر وابلائِعنَي 

انلُّقوُد جِبَميِع أنواِعها: اذّلَهُب، الِفّضُة، ا�وَرُق انّلقِديُّ بِأنواِعِه 

مَجَة بِلَُغِتك اكتُب ا�رتَّ

2

3

4

ا�ّزاكة



ني مي� � زي�  ىمحٱري�
� خئ � حئ� جئ� يي� ىي�
مب� خب� حب� جب� هئ� مئ�
� مث متهت� خت� حت� � هبجت�
� يمح � � مج� حج�

اتلو�ة 60

1

2

رَ�ن اإلِسَالم (تعليم
َ
)ِمنَهاج أ

:  /     /     20:االسُم اتّلار�ُخ :الُعمُر
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الُفَقراُء : مجُع فقرٍي وُهَو من يمِلُك أقََلّ ِمَن انِلّصاِب أو أقََلّ ِمن قيَمِتِه

  

 املساكنُي: مجُع ِ�سكنٍي وُهَو من ال يمِلُك ش�ئًا و ُهَو أَشُدّ حاجًة
ِمَن الفقرِي

  

من �ستَِحقُّ ا�ّزاكَة ؟

ا�ّزاكة

قال تعاىل



4

3

5

رَ�ن اإلِسَالم (تعليم
َ
)ِمنَهاج أ

:  /     /     20:االسُم اتّلار�ُخ :الُعمُر
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العاِ�لوَن علَيها: العاِ�ُل ىلَع ا�ّصَدقِة ُهَو من يعَمُل يف ا�ّزاكِة من خَزنٍة وحُماِس�نَي
وغرِيهم 

  

 
 اإلسالم

َ
ِها ِإىل

َ
يَن يُراُد تأيِلُف قُلُو�ِِهم بِاسِتماتل ِ

َّ
ا�ُمَؤلَّفُة قُلوُ�ُهم: ُهم اذل

ِ

  
ِه ِمن الُعبوِديَِّة قاِب: أي يف فِكّ أرِس العبِد فيُعَطى ِمَن ا�ّزاكِة ِلَفِكّ يف ا�ِرّ

قال تعاىل "فاََكتِبُوُهْم ِإْن َعِلْمتُْم ِ�يِهْم َخرْياً"

من �ستَِحقُّ ا�ّزاكَة ؟

ا�ّزاكة



6

7

8

:  /     /     20:االسُم اتّلار�ُخ :الُعمُر
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الغاِر�وَن: ُهم من علَيِهم ديٌن وال يمِلكوَن ماًال ي�فيِهم ِلَقضاِء ديِنِهم

 
يف س�يِل اِهللا: ُهم ا�ُمجاِهدوَن ِإلعالِء لِكمِة اِهللا فيُعَطوَن ِمن ا�ّزاكِة قدَر ِكفايَِتِهم

  
ِه ي ال جِيُد ماًال يوِصلُُه بِلَدَلِ

ّ
ابُن ا�ّس�يِل: ُهَو ا�ُمساِفُر ا�ُمنَقِطُع اذل

من �ستَِحقُّ ا�ّزاكَة ؟

رَ�ن اإلِسَالم (تعليم
َ
*املذهب احلنيف*)ِمنَهاج أ ا�ّزاكة



1

2

ال تُدَ�ُع ا�ّزاكُة ِلَغرِي ا�ُمسِلِم بِاس�ِثناِء ا�ُمَؤلََّفِة قُلوُ�هم ِلَقِوِل رسوِل اِهللا صىلَّ
ْغِنيَائِِهْم 

َ
َنّ اهللا قَْد فََرَض َعلَيِْهْم َصَدقًَة تُؤَْخُذ ِمْن أ

َ
ْخرِبُْهْم أ

َ
 اُهللا علَيِه وَسلََّم "فَأ
َ�رُتَدُّ ىلَعَ ُ�َقَرائِِهْم " 

 إذا اكَن ال جِيُد عَمًال
ّ

القوِيُّ ا�ُمك�َِسُب: وُهَو القوِيُّ القاِدُر ىلَع العَمِل إال
ي يأُخُذُه ال ي�فيِه فِعنَدئٍِذ يُعَطى ِمن ا�ّزاكِة 

ّ
ّ األجَر اذل

أو يعَمُل ولِ�َنِ
قدَر حاَجِتِه 

رواه ابلخاري

رواه اخلمسة

www.lugati.org                                                                                                10 Worksheet of 21

رَ�ن اإلِسَالم (تعليم
َ
)ِمنَهاج أ

:  /     /     20:االسُم اتّلار�ُخ :الُعمُر

*املذهب احلنيف*

من ال جيوُز دفُع ا�ّزاكِة �َُهم

ا�ّزاكة



3

4

5

ال يُ�ىَن فيها �سِجٌد وال ُ�س�َشىَف وال مدرَسٌة 

ِه) وال ِلِفرِعِه (اكبِنه  ِمّ
ُ
هِ أو أ  ز�َة ماهِلِ ِألصِلِه (كأبيِه أو جِدّ

ّ
ال يدَ�ُع ا�ُمَزيك

وحفيِده وغرَي ذ�َِك)حِ

 ز�َة ماهِلِ �َِزوَجِتِه وال تدَ�ُع
ّ

ال يدَ�ُع ا�ُمَزيك
املرأُة ز�َة ماهِلا �َِزوِجها  
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رَ�ن اإلِسَالم (تعليم
َ
)ِمنَهاج أ

:  /     /     20:االسُم اتّلار�ُخ :الُعمُر
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من ال جيوُز دفُع ا�ّزاكِة �َُهم

ا�ّزاكة



6

7

ّ يمِلُك قدَر انِلّصاِب
 غيِنٍ

َ
ال تُدَ�ُع ا�ّزاكُة إىل

ي ، ّ ، َوال ذِلِ
َدقَُة ِلَغيِنٍ ُلّ ا�َصّ ِ

َ
 حت

َ
 حِلَديِث رسوِل اِهللا صىَلّ اُهللا علَيِه وَسلََّم" ال

ٍة َسوٍِيّ "  ِ�َرّ

من اكَن يرىَع ي�يًما فقرًيا فال جيوُز اعِتباُر اإلطعاِم هُل ِمَن ا�ّزاكِة 
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رَ�ن اإلِسَالم (تعليم
َ
)ِمنَهاج أ

:  /     /     20:االسُم اتّلار�ُخ :الُعمُر

*املذهب احلنيف*

من ال جيوُز دفُع ا�ّزاكِة �َُهم

ا�ّزاكة



1

2

3

4

رواه الطرباين

املؤمنون 4

األعراف 156

مَجَة بِلَُغِتك اكتُب ا�رتَّ
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 بَِغرِي دفِع ا�ّزاكِة ال �ستَِحُقّ املرُء ا�رمَّحَة ِمَن اِهللا اليّت ي�تُبُها �ِلُمؤِمننَي 
اَكَة"  يَن َ�تَُّقوَن َوُ�ْؤتُوَن ا�َزّ ِ

ّ
تُبَُها �ذَِل

ْ
�

َ
ٍء فَسأ "  َورمَْحَيِت وَِسَعْت لُكَّ يَشْ

َ
قاَل تعاىل

 وَصَف ا�ُمؤِمننَي بَِقوهِلِ
َ

ُم جائَِزَ�ُهم ِألَنّ اَهللا تعاىل  ال ي�وُن ِمَن ا�ُمؤِمننَي وحُيَِرّ
اَكِة فَاِعلُوَن" يَن ُهْم �ِلَزّ ِ

َّ
 "َواذل

نيا  قاَل رسوُل اِهللا صىَلّ اُهللا عليِه وَسلََّم   احِلرماُن ِمَن اخلرياِت يف ادُلّ
�ِنَي -املجاعة والقحط-»    َُّ بِا�ِسّ  اْ�تََالُهْم اهللا

َّ
اَكَة  إال «َما َمنََع قَْوٌم ا�َزّ

 علَيِه يوَم الِقيامة
َ

غَضُب اِهللا تعاىل

رَ�ن اإلِسَالم (تعليم
َ
)ِمنَهاج أ

:  /     /     20:االسُم اتّلار�ُخ :الُعمُر

*املذهب احلنيف*

جزاُء مانِِع ا�ّزاكِة

ا�ّزاكة
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رَ�ن اإلِسَالم (تعليم
َ
)ِمنَهاج أ

:  /     /     20:االسُم اتّلار�ُخ :الُعمُر

*املذهب احلنيف* ا�ّزاكة

ا�لَكَِمات املفتَاِحّية
مَجَة بِلَُغِتك اكتُب ا�رتَّ الَعَر�ِيَّة

الُفَقَراء

ا�ُمسافِر

الغارمني

اإلِسالم

ا�ّزاكة

العبوديّة

انلقود

انلََّعم

اَكة ا�زَّ



احلرّ�ة

أن يُ�وَن املاُل زائًِدا عن 
 حاَجِة صاِحِبِه األصِلّيِة 

 تاّماً �ِصاِحِبِه 
ً
أن يُ�وَن املاُل ُ�لاك

 تطهرُي ماِل ا�ُمسِلِم

تعو�ُد ا�ُمؤِمِن ىلَع ابلذِل وا�ّسخاِءَ

 ُ�ساَعدُة الُفَقراِء ومعونُة ذوي احلاجاِت

ال �ستحق ا�رمحة من اهللا

نيا     احِلرماُن ِمَن اخلرياِت يف ادُلّ

 علَيِه يوَم الِقيامة
َ

غَضُب اِهللا تعاىل
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رَ�ن اإلِسَالم (تدر�ب
َ
)ِمنَهاج أ

:  /     /     20:االسُم اتّلار�ُخ :الُعمُر

*املذهب احلنيف* ا�ّزاكة

َضع دائَِرة َحوَل اإلجابة املناسبة

وط ا�ّزاكة أّي ِمن َهِذهِ يه رُشُ

ية ا�ّزاكة  َهمِّ
َ
أي ِمن َهِذهِ ل�َست ِمن  أ

1

2

123

1

2

3

4

أي من هذه يه ل�ست جزاء مانع ا�ّزاكة ؟  2

1

2

3

4

يف س�يل اهللاإلسالم



املحصوالت 
راِ�ّية ا�ِزّ

انلَِّعُم

ُعروُض اتِلّجاَرِة  

انلُّقوُد جِبَميِع 
أنواِعها 

رَ�ن اإلِسَالم (تدر�ب
َ
)ِمنَهاج أ

:  /     /     20:االسُم اتّلار�ُخ :الُعمُر

*املذهب احلنيف*
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ا�ّزاكة

 ِصل ا�لَكَِمة بِا�ّصوَرة ا�ُمنَاِسبَة �َها4



القوُِيّ ا�ُمك�َِسب

ال يُ�ىَن فيها �سِجٌد وال ُ�س�َشىَف وال مدرَسٌة

 ز�َة ماهِلِ ِألصِلِه 
ّ

 ال يدَ�ُع ا�ُمَزيك
 من اكَن يرىَع ي�يًما فقرًيا 

املساكنُي
 الُفَقراُء

 

ابُن ا�ّس�يِل

 

الغاِرمنَي

من ال جيوُز دفُع ا�ّزاكِة �َُهممن �ستَِحقُّ ا�ّزاكَة

رَ�ن اإلِسَالم (تدر�ب
َ
)ِمنَهاج أ

:  /     /     20:االسُم اتّلار�ُخ :الُعمُر

*املذهب احلنيف*
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ا�ّزاكة

إمأل اجلدول اتلايل5



رَ�ن اإلِسَالم (تدر�ب
َ
)ِمنَهاج أ

:  /     /     20:االسُم اتّلار�ُخ :الُعمُر

*املذهب احلنيف*ا�ّزاكة
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وَرتنَي تَّة بنََي ا�صُّ أوِجد اِالخِتَالفَات ا�سِّ 6



رَ�ن اإلِسَالم (تدر�ب
َ
)ِمنَهاج أ

:  /     /     20:االسُم اتّلار�ُخ :الُعمُر

*املذهب احلنيف*ا�ّزاكة
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1
2

3

4

5

6

7

8

10

9

11

12

13

14

15

16
17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

19

يلَة ُ�ّم �َّون7 رقَام �َِشلك ُمتَتُاٍل �لُحُصول ىلع �َوَحة مَجِ
َ
صل األ



 تاّماً �ِصاِحِبِه 
ً
أن يُ�وَن املاُل ُ�لاك

تَعو�ُد ا�ُمؤِمِن ىلَع ابلذِل وا�ّسخاِء 
يَن ينَقِطعوَن عن ِديارِِهم 

ّ
ُ�واساُة أبناِء ا�ّس�يِل اذل

�َح "اَكبِلضاعِة اتِلّجاِر�ِة"  أن يُ�وَن املاُل جيِلُب �ِصاِحِبِه ا�ِرّ

 تِلَِجَب ا�ّزاكُة ىلَع املاِل
ً
ُد رشاع أن يبلَُغ املاُل انِلّصاب وُهَو ا�ِمقداُر ا�ُمَحدَّ

 ُ�ساَعدُة الُفَقراِء ومعونُة ذوي احلاجاِت

رَ�ن اإلِسَالم (اختبار
َ
)ِمنَهاج أ

:  /     /     20:االسُم اتّلار�ُخ :الُعمُر

*املذهب احلنيف*
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ا�ّزاكة

احلرّ�ة

تعو�ُد ا�ُمؤِمِن ىلَع ابلذِل وا�ّسخاِءَ
احلرمان من اخلريات يف ادلنبا

ما جزاء مانع ا�ّزاكة ؟

2

1

1

3

2

1

3

2

1

3

ُعروُض اتِلّجاَرِة  

انلُّقوُد جِبَميِع أنواِعها 
يف س�يل اهللا

ِحيَحة ِاخرَت اإلَِجابَة ا�صَّ

اكة وط ا�زَّ  أي من هذه ل�ست من رُشُ

اكة  أي من هذه ل�ست  أهمية ا�زَّ

2

1

3

اكة  أي من هذه ل�ست  األ�وال اليت جتب فيها ا�زَّ



  العاِ�لنَي علَيها

القوُِيّ ا�ُمك�َِسب

ال يُ�ىَن فيها �سِجٌد وال ُ�س�َشىَفٌ

 ز�َة ماهِلِ ِألصِلِه 
ّ

 ال يدَ�ُع ا�ُمَزيك

 من اكَن يرىَع ي�يًما فقرًيا 

املساكنُي

 الُفَقراُء

 

ابُن ا�ّس�يِل

 

الغاِرمنَي

من �ستَِحقُّ ا�ّزاكَة

من ال جيوُز دفُع
ا�ّزاكِة �َُهم 

رَ�ن اإلِسَالم (اختبار
َ
)ِمنَهاج أ

:  /     /     20:االسُم اتّلار�ُخ :الُعمُر

*املذهب احلنيف*

Www.lugati.org                                                                                                21 Worksheet Of 21

ا�ّزاكة

ِصل اجلَُمل بِالِعنَوان ا�ُمناسب هلا2


