
 03/3102:   /التاريخ متوسطة مسعود فرج بريكة 3102/3102: الموسم

 المدة ساعة واحدة الميةاالختبار األول في مادة التربية االسى الرابعة متوسط: المستوى

 

 (قطةن21)   :الجزء األول

 (نقاط 60: ) الوضعية  األولى 

 :أكمل اآليات الكريمة مع ضبطها التام بالشكل

 " 02إن هللا عليم خبير..................... يأيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن" : قال تعالى .0

 02-03الحجرات             

 (ن10) ال تجسسوا  –اجتنبوا : بين معاني الكلمات اآلتية  .3

 ( ن0.1) هي ما, تضمنت اآلية الكريمة النهي على ثالثة أموا .2

 بعده الغيبة .... بعده التجسس .... الظن  .. الترتيب في اآلية جاء بهذا  النحو  .2

 (ن0.1) ما هو الغرض من هذا الترتيب في اآلية ؟ -

 (ن60: ) الوضعية الثانية 

 من وسائل الكسب المشروع البيع 

 (ن3)        ما معنى البيع لغة و اصطالحا؟ .0

 (ن0)                              .اذكر حكمه .3

 (ن0)                .استشهد بدليل على ذلك .2

 (ن0)                            .اذكر أركانه .2

 :الجزء الثاني 

 (نقاط10: ) الوضعية اإلدماجية

غير أنه , فليت الدعوة , دعاك زميلك في القسم إلى والديه بغية انجاز مشروع في مادة اللغة العربية 

 .و عصيانه لهمافاجأك بتمرده على والديه 

 :التعليمــــة 

مبرزا له طبيعة السلوك , تدعو فيها الى وجوب بر الوالدين  -ال تتجاوز عشرة أسطر   –اكتب فقرة 

 .الذي ينبغي أن يلتزم به معهما و فضل برهما

 

 

 



 الجزء األول

  ن3:الوضعية األولى 

إثم وال تجسسوا وال يغتب بعضكم الظن الظن إن بعض  يأيها الذين آمنوا اجتنبو كثيرا من ):قال تعالى
 إن هللا تواب رحيم يأيها الناس إنا خلقناكم ايحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه و اتقوا هللا بعضا

 (خبير عليم تقاكم ان هللا أكرمكم عند هللا أن إذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفو  من

 (02ـ 03سورة الحجرات )                                                                                

 :معاني الكلماتـ 3

 (ن1.1) ابتعدوا: اجتنبوا 

 (ن1.1) تتبعوا عورات الناس خفية: تجسسوا 

 (ن0.1) الظن ـ التجسس ـ الغيبة:أمور هي  2تضمنت اآلية الكريمة النهي عن ـ 2

 بأخيه ألن اإلنسان يظن: بعده الغيبة ...بعده التجسس ...الظن ....جاء بهذا النحو  ـ الترتيب في األية 2

 (ن0.1)و يشك فيه فيتبعه و يتجسس عليه فإذا ما إطلع على عوراته راح يطلق  لسانه في غيبته 

 الوضعية الثانية 

 :تعريف البيعـ 0

 (ن0) .على الشراءبيع مقابلة شئ بشئ و مقابلة سلعة بسلعة سمي بيعا و يطلق ال: لغة 

 (ن0) .هو نقل السلعة  أو الملك يعوض على وجه جائز :اصطالحا

 فال يسمى بيعا نقل المنفعة كالكراء و اإلجارة و ال يسمى بيعا اذا كان بغير مقابل مثل الهدية و الهبة

  :البيع  حكمـ  3 

 (ن0) (و أحل البيع وحرم الربوا ) البيع جائز لقوله تعالى

 (ن0) (ال تبع ما ليس عندك ) الرسول صلى هللا عليه و سلمو قول 

 (ن3) :للبيع أركان هي : أركان البيعـ 2

 ـ العاقدان0

 ـ المعقود عليه 3

 ـ صيغة العقد 2

 الوضعية اإلدماجية      

 التنقيط المؤشرات المعايير
 المالءمة

 ن 2
 الزميل إلى وجوب بر الوالدينـ دعوة 
 السلوك الذي ينبغي أن يلتزم به  ـ طبيعة

 أسطر 01ـ عدم تجاوز 
 ـ فضل بر الوالدين

 1.1 
 0 
 0 
 1.1 

 االنسجام
 ن 3

 ـ اإلتيان بمقدمة تنسجم مع الموضوع
 المناسبة األلفاظ انتقاءـ 
 األفكار المترابطة-

 0 
1.1 
1.1 

 سالمة اللغة
 ن 0.1

 (ن ـ ص ـ م ) ـ سالمة المنتوج من االخطاء 
 االمالئي الصحيح ـ الرسم

 عالمات الوقف احترامـ 

 1.1 
1.1 
1.1 

 االبداع و اإلتقان
 ن 0.1

 ـ وضوح الخط
 ـ اإلستدالل بالقرآن والحديث

 1.1 
 0 



 


