
 

 صفحか ت من 2

 الجمه．رية الجزائよية الديمقよاطية الشعبية
 ةوらارお التربية ال．طني  

 وسط  よ الجزائ التربيةة مديよي  

ة  ꞌꞌق جاء والتف．  الꞌꞌ  よ  مدرسة  - يعةらر ب．  - الخاص 

  
お: الت    むة                               اما اريみ:                                                                                                                           ربية اإسامي   2019ة12ة01الت 
طالث   امست．・: お: ساعة واحدお                                                                                                                                                     انية مت．س   امد 

 :えق                                                                                                                                                           .............................................ااسê والل 

ل   نقطة( 12: )الجزء اأو 
ة اأولى  (نقاط 06) :ال．ضعي 

1)  ぶم きاآيا か( 4)  بضبطها بالّشكل الّتامأكمل كتابî 

 ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ﾈٱﾉٱぎٱ
 が ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي

 بّتكويよ( من سوおゆ ال8〈ل゜  تاآياき: )من 
 î( 1) :تيî الّتاليتيî，ّضح معن渓 الكلم (2

きゆتها: كّوゆاよها ，حゆنو えهも   سきよا :ّجゆنا きゆصا， きめأ，ق 

 î( 1)عل゜ فوائ珂め ，إゆشاداき عめيおめ اもكよ اثنتيî منهاب  ّتكويよاشتملت سوおゆ ال (3

 ما يصاحبها من انقاب كونيب， ،かأهوا¡ القيام îبيا 

   ゆاやن〉  éاليوم بالعمل الصالحبا，تخوي úلやا ل，めلعباد كي يستع 

  ¡ب〈حصاء ه أعماかيوم القيام めه العبめا سيجよأ， ش îكل عمل خيرا كا îّالعباد ，أ 

 جبريل かفضيل かامائك よمكانت。 عل゜ سائ，. 

  畦ّالّنب かفي تبليغ الوحيب أمان 

انية ة الث   (نقاط 06) :ال．ضعي 
 î( 2)ب صطاحفي الّلغか ，ال  りّكاおاもكよ تعよيé ال (1

 :îتطلق عل゜ معنيي :かلغ 

 الّنماء ，الりّيادおب بت                         
 ب الّطهاおゆب2                         

 اصطاحا: 〈خよاて مقめاゆ معّي火î من ما¡火 معّي火î لطائفか معّينか بشよ，طب

 î( 5ب1) ما هي شよ，ط الりّكاお؟ (2

 بلوぷ الّنصابب )الّنصاب: مقめاゆ معّيî من اما¡(ب ب1

 حولî الحو¡ب )مゆ，よ سنか قمよّيか(ب ب2

 

 ゆالفصل اأ，ّ اختبا ¡ 

0561 60 62 08 / 0561 60 62 23
                                                                                
www.ecolerradja.com

0550 92 00 22www.facebook.com/ecolerradja

https://ecolerradja.com/
https://web.facebook.com/ecolerradja


 

 صفحか 2 من 2

 î(5ب2)ما هي اأموا¡ الت畦 تجえ فيها الりّكاお؟  (3

 

 في اأموا¡ الّناميか أ， القابلか للّنماء ，هي: 
 らكاお الّنقめين: الやّهえ ，الفّضか ，تأخや حكمهما اأ，ゆاí الّنقめّيかب ب1

 らكاお اأنعام: اإبل ，البقよ ，الغنêب ب2

 らكاお الぱ，ゆりّ ，الّثماゆب ب3

اني  (نقاط 08) :الجزء الث 
ة ة اإむماجي    :ال．ضعي 

ياق ，هواî، فقめ قا¡ علي。 الّصاお ，الّسام:  〈îّ اإسام دين  القّوお ل يよض 渓 أî يكوî أتباع。 في ضع火é : الس 
牙́ خير ，أح牙え 〈ل゜ ه من ام〉من الّضعيé ，في كّل火 خير"ب     "ام〉من القو

ú بها حت渓  اكتえ فقおよ :عليمةالت   牙التمس úعلي  えيج 畦الت 珂ゆاأمو  よكやالّسابق، ，ت つيめفي الح おالقّو 渓فيها معن  î تبّيِ
 تكوî م〉منا قوّيا، مستشهめًا بما تحفば من الّنصوص الّشよعّيかب 

 

るاإجاب 

الヨاءمة
 

 :القّوة ヴ( 1)  معنラ 
 : ّ́ ّ́ في 〈يمان。 ，دين。 ，أخاق。 ，إゆادت。 ام〉من القو ّ́ في بめن。 فقطبهو ام〉من القو  ，علم。 ，جسم。، ليس القو

 التي ا ケأمو( :منا قوياぽم ラوムا لتヰسك بヨ2يجب الت) 
 حّت渓 أكوî م〉منا قوّيا فعلّي: 

 أî أحよص عل゜ ما ينفعن畦 ，أبتعめ عن كّل ما يضよّنيب
 أî أستعيî باه في كّل أموゆ´ ，أتوّكل علي。ب

 الفشلبأî أبتعめ عن العجり ，الكسل ，الّتها，î فه畦 أسباب 
أî أゆض 渓 بقضاء ه ，قゆめه، ，ل ألوم珂 نفس 畦 ，أتحّسよ، أも 我îلú يفتح علي我 أبواب الحîり ，，سا，る الشيطاî، قا¡ تعال゜: 

 "，عس 渓 أî تكよهوا شيئا ，هو خير لكê"ب

 ( :キاヰゼ2ااست) 
: "الぽヨمن القوヵ خير ヱأحب まلヴ ه من الぽヨمن العيف ヱكل خير، احرソ قاケ メسوメ ه 

عك ヱاستعن باه ヱا تعجز ラまヱ أصابك شيء فا تقل لو فعヤت كاラ كグا ヱكグا ヱلن قل عヴヤ ما ينف
.ラيطاゼل الヨلو تفتح ع ラما شاء فعل فإヱ ه ケقد 

ラاإبداع واإتقا
  ネوضوヨال るأسس كتاب ュ(1)احترا  るقケيم الوヌتنヱ ّطガة الキ(0.5) جو  るمن اأخطاء اإمائي る(0.5) الّسام   .ناسبヨحل الヨفي ال キاヰゼااست ،ケاムترابط اأف ،れاヨヤムال ケاختيا :ネ(1)اإبدا 

 

0561 60 62 08 / 0561 60 62 23
                                                                                
www.ecolerradja.com

0550 92 00 22www.facebook.com/ecolerradja

https://ecolerradja.com/
https://web.facebook.com/ecolerradja

