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ٚاطية الشعبية ٚية الديمق  الجمهڤرية الجزائ
ٛارع التربية الڤطنية  و

ٚي   ٚ وسطمدي  ة التربية الجزائ

ق ꞌꞌمدرسة ٚ جاء والتفڤ  ة  ꞌꞌال ريعة -الخاص   -بٛڤ

 
 

 

ّ:لمرينّاأوّ ال「ّ 
ِة ن゚ُْ≠＞أاِسبأِة: ْ ن゚ْفأ｜أنمأ ِبا゚ْكأِل≠أ َأ ُّكُ「ِبِه(ّ-اْلُقْرآنُّّ-ُثُسِلهِّّ-ِجْبِريلّ-)َمَاِئَكِ「هِّ  نْم

لأْيِه  - ُ عأ َه لهى  لأى نﾟ｜هُسوِل صأ ُ ن゚ُْقْ｜آنأ عأ َه لأكِ أأْن…ألأ  له］أ عأْ［ طأِ｜يِق ن゚ْ≠أ سأ   .امعليه نﾟسّ  ِجْبِ｜يلّوأ
َهُ  - ゚أُه  ِكتأاُب ن゚هِ‖ي أأْن…أ ≠ه ن゚ْ لأى نأِباِّ＞أا ُم＋أ :  عأ له］أ ُهوأ سأ لأْيِه وأ ُ عأ َه لهى   ن゚ُْقْ｜آن صأ
-  ِ َه  ُرُسِلهِ  وأ ُكُتِبِه  ومأاأِئكأِتِه  وأ أأنأا ِتْلِ≠اٌ‖ ُمْسِلٌ］ ُأْؤِمُ［ ِبا

ّ:انيمرينّال』ّ ال「ّ 
ْن نإ ةأ ゚أوِّ ِ＋ي＋أ ابأةأ نﾟ÷ه ّ:جأ

ُة ن゚ْعأْ÷ِ｜   ِل≠أ  تأْعِ＞ي:كأ
 
َهُ    :ﾟننننِ  ن゚ْ≠أاُعونِ ِفي ُسورأِة  يأْ ُعو 
  

ّالث:مرينّال』ّ ال「ّ 
ِ≠ْل ن゚ْس   ゙ْ  (اتِّ】َّالِّواّالصّ ُلّمِّوعَّّ-رِّبّْبالصّ ّ-رسّْيّخُّفَِّلّّ-بال】ق ِّنﾟّتاﾟيأِة: ) اتِ باﾟكل≠أ  ةآنيّ ｜ْ نﾟقُ  ةأ ورأ أأ

ا゚ِ＋أاتِ آم＞ون  ي［أ ‖ِ ن゚ه  ( إله 2)゚أِفي ُخْس｜  انأ نإنسأ  إنه  (1ون゚ْعأْ÷ِ｜ )﴿ى: ا゚أ عأ تأ  لُ  الأ قأ  ِ≠ُلون نﾟ÷ه  وعأ

ْون باﾟ＋قِّ ن وْ نصأ وأ تأ وأ  تأوأنصأ ْبرِّّوأ  .بالص 
 

 

ّ

ْقُت نﾟ＞هْومِ  ْقتُ  وأ مأُ［ وأن゚ْوأ ْقُت  نﾟ…ه ﾞلِ نأوأ  

 ي］تِ نﾟاأ  نمِ ｜أ ゙ْ إِ 
 ونﾟعأْطِف علأْيهِ 

افأظأِة  ِم ن゚ُْ≠＋أ عأ أ
اأةِ  لأى نﾟ÷ه  عأ

ِة ن゚ُْفقأ｜أنِء  اعأ أ ُمسأ
゙ِا［ِ  ا  وأن゚ْ≠أسأ

  ٕ  ةربية ااسامي  الت  ع: اما
 ابتدائي انيةلث  ا :امستڤڥ 
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 :ابعمرينّالرّ ال「ّ 
 ب÷＋يح أو خطأ: ْب أجِ  
       ص＋يح                يه  أ ون゚ِ  لقأ ＞ي وخأ قأ لأ خأ  هُ ي أنّ ربِّ  ب  حِ أُ  -   

 أخط      وِ هْ ونﾟلّ  بِ عِ في نﾟله  هُ يأ ِ＝ نقْ  أنْ   ه ل بُ  ≠ا［ٌ ثأ  نﾟوقتُ  -   
   -  ِّ  ص＋يح                       ا≠  نسْ  ونأ عُ سْ وتِ  ةٌ عأ سْ تِ  َِ

 خطأ            تي］أ اأ ن゚ْ  ］أ حأ ｜ْ نأ  لأ  اعون أنْ نﾟ≠أ  ورةُ ＞ا سُ ≠تْ عله  -   
              ص＋يح             رُ ادِ ، نﾟقأ  ُ نحِ ＞ى: نﾟوأ سْ ل نﾟ＋ُ  اءِ ≠أ ［ أسْ مِ  -   
    
 :مرينّال【امسال「ّ 
 .اها＞أ عْ ＞ى ومأ سْ نﾟ＋ُ  لِ  ≠اءِ أسْ  ［أ اْ ه］ بأ سأ بِ  طْ ربِ ن 

 لوقات－ْ نﾟ≠أ  كله  قُ زُ ｜ْ يأ  ّ*                                           *   ُ ل نﾟونحِ 
 وأ هُ  إله  هأ ゚أ ل إِ   *                                         ّّ*   رُ ل نﾟقادِ 
 ةِ  أ اعأ سأ ل≠ُ ゚ِ  اجُ تأ ＋ْ ل يأ   *                                           *  قُ ل نﾟ－ا゚ِ 

 ء  يْ شأ  له كُ  قأ لأ خأ   *                                         ّّ*   قُ نﾟ｜نزِ ل 
ّ

ّ
 بالتوفيق للجميع.
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