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

  

ي وفقير وآان آان العّم محمود يالقي جميع الّناس هاشا باشا ال يفرق بين غن  :1السند 

  .يجيب دعوتھم ويقضي حوائجھم

  

  .من السند المتقّدم أستخرج الصفة التي امتاز بھا العّم محمود وأسطرها: 1-1التعليمة 

  

   األمانة– التھاون – التواضع – البخل – الّتآّبر –األنانّية 
  

  الشريف الذي يتضّمنه أربط بسھم آل خلق بمعناه واآلية أو الحديث  : 2-1التعليمة 

  

وعباد الرحمان الذين يمشون  "األلفة -   تفضيل الغير على النفس -

على األرض هونا وإذا خاطبھم 

   "الجاهلون قالوا سالما

  

صحاب عند اهللا خير األ "التواضع -    محّبة اآلخرين-

تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران 

  "عند اهللا خيرهم لجاره

  

ويؤثرون على أنفسھم ولو  "اإليثار -    عدم التفاخر والّتآبر-

  "آان بھم خصاصة

   أبدي رأيي في رجل تباهى وتفاخر بمساعدته للّناس  :3-1التعليمة 

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

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

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

أ1معـ

أ2معـ

4معـ



 ثّم هوشآرتاهللا زارت العّم محمود إحدى جاراته فسألھا عن حالھا فحمدت  :2السند 

باحت بالصعوبات المالّية التي تواجھھا في تربية أبنائھا اليتامى المعاقين فقّدم لھا ماال قائال 

    هذه اآليةالإال أّنھا استحت فت" خذي من مال اهللا الذي فرضه لك"

 ...........................................إّنما الّصدقات للــ "بة اآلية أآمل آتا: 1-2التعليمة   

  ...............................................................والمؤلفة قلوبھم وفي الرقاب والغارمين 

  )60التوبة .......... (.................................................................................

  

  :  أمأل الفراغات بما يناسب من الآلمات  :2-2التعليمة   

   الفقير– المديون – الحول بحلول -بلوغ الّنصاب  – الزآاة –القادر 

إذا توفر شرطان هما ......................... على المسلم ......................... تجب 

ال يجب على ..................................... و .................................................

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

  

   أصلح الخطأ  :3-2التعليمة 

   جميع فئات المجتمعالّزآاة فرض على   

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

   تعطى الّزآاة للفقير ال  

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

   الفوارق االجتماعية تزيدالّزآاة   

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

بعد خروج المرأة قام العّم محمود فتوّضأ وصلى رآعتي شآر فقرأ في الرآعة   :3السند 

  .سورة المطففين وفي الرآعة الثانية سورة االنفطاراألولى 

  هذه اآلياتاذآر . ين ما يدّل على أّن األعمال محصاة عند اهللاجاء في السورت: 1-3التعليمة 

  .......................................................................... في سورة المطففين -

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

  .......................................................................... االنفطارفي سورة  -

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

  

ب3معـ

   ب2معـ 

   أ3معـ 

   ج2معـ 



  أشطب الجملة الخاطئة  : 2-3التعليمة 

  هرة تعّزز الثقة بين المتعاملين  ظاالتطّفف 

 المجازاة على قدر العمل  

 المالئآة تحصي أعمال االنسان  

  أحسن اهللا خلقنا وجعلنا في أحسن صورة:  3-3التعليمة 

  أبّين واجب االنسان نحو رّبه ونحو الآتب السماوية     

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

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

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

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

   محمود قراءتھا العّمهذه من اآليات التي اعتاد  : 4السند   

  

  

  ا يناسب  استخرج من اآليات السابقة الآتب السماوية المذآورة واآمل الجدول بم :1-4التعليمة 

  

  الديانة  الرسل  الآتب السماوّية

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

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

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

  

   ج2معـ 

  4معـ 

  ب 1معـ 

   د2معـ 

     هـ2معـ 

اهللا ال إاله إال هو الحي القيوم نّزل عليك الآتاب بالحّق مصّدقا لما  : "اهللا تعالىقال 

  .بين يديه وأنزل الّتوراة واإلنجيل من قبل هدى للّناس وأنزل الفرقان

  

  )4 – 3 – 2آل عمران (                



    

  

  

  

  

  

 4معـ  ب 3معـ  أ 3معـ  هـ 2معـ  د 2معـ ج 2معـ   ب2معـ أ 2معـ  ب 1معـ  أ1معـ  

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 انعدام التملك

 2  1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5دون التملك األدنى

 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 التملك األدنى

 5 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 التملك األقصى

 


