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   .................................................................................................................. :االسم و الّلقب 

  

ه يلجأ إليه السكان عند الحاجة يقرض المحتاج ويعطف اشتهر أبو سالم بحسن أخالق : 1السند 

 . لقد آان سندا وال يقول إّال خيرا.على اليتيم ويتجاور معه

  .اذآر السلوك المناسب لكل صفة من صفات أبي سالم: 1-1التعليمة 

  ......................................................................................:  األلفة والمحّبة 

  : ............................................................................................ التواضع 

  ) من سورة البقرة262اآلية (على قول المعروف استشهد بآية تحث المسلم 

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

لعمله يخاف اهللا، بعد جني زيتونه لقد آان أبو سالم يؤمن بالكتب السماوية محّبا  : 2السند 

يوزع مقدار الزآاة المناسب على المحتاجين والفقراء وإذا باع محصوله زاد في الكيل والميزان 

 .ابتغاء مرضاة اهللا

  .........................ي أبو سالم رآنا من أرآان االسالم الخمسة إال وهو يؤد: 1-2التعليمة 

  في الخانة ) ال(أو ) نعم(أآتب :  2-2التعليمة   

       تزيد الزآاة في الفوارق االجتماعية  -

       تزيد الزآاة الفقر في المجتمع -

 تدخل الزآاة الفرحة على الفقراء والمساآين  -

  والتآلف بين أفراد المجتمعتحقق الزآاة التحابب -

أبو سالم بالكتب السماوية، أستشهد باآلية القرآنية المناسبة من سورة يؤمن :  3-2التعليمة 

   :13الشورى اآلية عـدد 

".............................................................................................................

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

......................................................................................................................"  
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  ................................................سالم في الكيل والميزان لـــيزيد أبو :  4-2التعليمة 

  :أآتب آيتين من سورة المطففين تبرزان مآل الذين ينقصون في الكيل والميزان 

-......................................................................................................... ....  

-.............................................................................................................   

  .يسعى أبو سالم ليكون من األبرار:  5-2التعليمة 

  يوم القيامة أآتب آيتين من سورة االنفطار يصف فيها اهللا مشاهد 

-............................ .................................................................................  

-.............................................................................................................   

  .اأبو سالم ال يغّش في المكاييل والموازين وال يتالعب به : 3السند 

  لماذا ال يغّش أبو سالم في المكاييل والموازين ؟:  1-3التعليمة 

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

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

   ؟ماهي حسب رأيك مضار الغّش بالمكاييل والموازين:  2-3 التعليمة 

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

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

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

...............................................................................................................  
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  0  0  0  انعدام التملك

 1 2 2  دون التملك األدنى

  2 4  4  التملك األدنى

2،5 : 1عـ   

2،5 : 2ٍ عـ   

 5 3 6  6  التملك األقصى
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