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متوسط 4متوسطة: الشھید بوعبد هللا عمار اوالد سالم                              المستوى : س   

الزمن : ساعة                                                                                   

 

االول في مادة : التربیة االسالمیة الثالثياختبار   
 االسئلة: 

 الوضعیة االولى: 

اكمل قولھ تعالى مع الشكل  (( فجاء لھ احداھما تمشي...........القوي االمین )) . -  

اذكر بعض صفات سیدنا موسى الوارد ذكرھا في االیات . -  

 الوضعیة الثانیة : 

االجارة ، و اذكر الحكمة من مشروعیتھا/ عرف 1  

حدیثا یدل على جواز ھا مبینا الفرق بینھا و بین البیع . / اذكر ایة تو2  

 الوضعیة االدماجیة :

انبئكم قرن هللا عبادتھ باالحسان الى الوالدین ، و حذر الرسول (ص) من عقوقھما فقال : (( اال 

)).باكبر الكبائر ؟ قالوا بلى یا رسول هللا ، قال : اال شراك با و عقوق الوالدین و شھادة الزور   

 اكتب فقرة تبین فیھا كیفیة معاملتك لوالدیك موضحا فضلھما و مدعما اجابتك بما تحفظ . 

 من نصوص شرعیة .

 

 



 

 االجابة النموذجیة
 الوضعیة االولى

یدعوك لیجزیك اجر ما سقیت لنا ، فلما  ا نابيقال هللا تعالى : (( فجاء لھ احداھما تمشي على السحیاء ، قالت 
 جاءه و قص علیھ القصص . قال ال تخف نجوت من القوم الظالمین ، قالت احداھما یا ابت استأجره ان خیر

من استاجرت القوي االمین )) .   
بعض صفات سیدنا موسى الوارد ذرھا في االیات ھي : القوة و االمانة -  

 الوضعیة الثانیة : 
ي عقد یفید تملیك منفعة مؤقتة بعوض معلومرة : ھتعریف االجا  

-الحكمة من مشروعیتھا : شرعت لحاجة النا س ، فھم محتاجون الى السكن و النقل و التنقل كالناقالت 
و الشاحنات و البواخر و الطائرات ، و لخدمة بعضھم البعض كالحدادة و ما الى ذلك و بھذا تستقیم 

 الحیاة و یكون التعاون .
االیة الدالة على ذلك قولھ تعالى : (( یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوي االمین )).-  
الفرق بین االجارة و البیع ان : البیع یكون دائم فال یستطیع البائع ان یرد سلعتھ فھو دائم -  

 اما االجارة فھي مؤقتة .
 الوضعیة االدماجیة :

قد قرن هللا عبادتھ بطاعتھا و لذل یجب علینا ان نطعھا و ان الحدیث عن الوالدین لیس بامر سھل ف
نحسن الیھما بالقول و لبفعل ، قال تعالى : (( ووصینا االنسان بوالدیھ حسنا ...)) و قال : (( و قضى 

 ربك اال تعبد وا اال ایاه و بالوالدین احسانا )) 
لعاقل من الزم بطاعتھمت خصوصا من ھنا تتضح منزلة الوالدین فھي اعظم مما یتصور االنسان ، و ا

عند الكبر ، قال تعالى (( اما یبلغن عندك الكبر احدھما او كالھما فال تقل لھما اف ...)) كما یجب على 
خفظ الجناح و الدعاء لھما بالرحمة . و قد سال رجل محمد (ص)االنبیاء استئذانھما في الخروج و   

صحابتي ؟ فقال ام قال ثم من ؟ قال امك ، قال ثم من ؟  عن بر والدیھ فقال  (( من  احق الناس بحسن 
 قال امك ، قال ثم من ؟ قال : ابوك ، و لبر الوالدین فضائل : فالبار بوالدیھ من اسباب دخول الجنة ، 

 و تكفیر الذنوب ، و استجابة الدعوة ، و توسیع الرزق فاللھم ثبتنا على طاعة الوالدین و ارحمنا
ن.و انت خیر الراحمی   
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