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 مقよاطية الشعبيةيالجمهورية الجزائよية الد
 وらارお التربية الوطنية

 وسط الجزائよ  مديよية التربية

ة  ꞌꞌق جاء والتفو  الꞌꞌ  よمدرسة   يعة らربو  -الخاص 

 :おむةاما  2019ة03ة06 :لتاريみا                                                                                                                                                               التربية اإسامي 
 ساعة 1: مدおا                                                                                                                                                                              بببببببم  2: القسم

 :えق  ثّايل الصلفا اختبار       بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببااسم والل 

 :ال『زء اأّول
 ن( 6) :الوضعّية اأولى

1.  ّュل التّاムゼّا بالヰطらمع ض れاآيا るل كتابヨ( 4)  .أكラ 

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ﾈٱﾉٱぎٱ
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف

١٩ - ٩اانفطار:  が  مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي
  

 ラ( 1) :معنى الヨヤムتينヱّضح  .2
 امؤم》ون الّصاﾅون. :اأبرار                   يوم القيامة.: يوュ الدّين

 ラ( 1)  .ااثنتين منヰ اクكرمن سوりケ اانヘطاケ عヤى فوائケまヱ ギشاداれ عギيりギ  الボヨطع الّسابقاشتヨل  .3

 .تها اأهارｼ ري منｻ لود ي ج》اتﾆطاعة ه ورسوله تورث ال》عيم وا 

  القيامة ي ال》ار فهم اقون فيها ا خرجون م》هاخلود الكفار يوم. 

 ن( 6) :الوضعّية الّ』انية
ٱ.が  مت مئهي مي خي حي  جي ٰه مه جه هن من ﾈٱﾉٱぎٱ .1

 م؟ヰيヤع るムائヨال りصاヱ منينぽヨى الヤه تعالى ع りبين صا ベرヘ( 1.5) ما الラ 
 على.اأاء عليهم ومدحهم ي امأ بذكر『م والثّ》 صاة ه تعاى على امؤمنن تكون:
 لّدعاء للمؤم》ن وااستغفار هم.ا صاة امائكة على امؤمنن تكون:

 ラ( 1.5)ما هي عاقة ال】ياء بالعّفة؟  .2

 ". ن العّفةتكو  كّلما اشتّد حياء امرء ازدادت عّفته والعكس صحيح، ولذلك قيل: "على قدر اﾅياء
 

 
 
 (1.5ラ) عヤى من يستメギ  عヤى ヱقاحته ヱعュギ حيائه بعらاりケ "ا حياء في الギّين". كيف ترد   .3
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دين الكّلية ا حياء ي ال د هاص  ن إن ق  د ها ا حياء ي تعلم الّدين، لكص  عبارة صحيحة إن ق   "ا حياء ي الّدين"عبارة 
 وه تعاى يقول ... يقول ... فهذا منوع فالني 

 

 .が ني مي  زي ري ﾈٱﾉٱぎٱ .4

  ا هو التعالى عطف هヨى التّغاير، فヤع  メギالتي ت ヱساكين بالواヨى الヤراء عボヘالベرヘ راء  بينボヘال
 ヱ .(1.5)الヨساكين

 ة.الفقر 『و الذي ا جد حاجته وا ملك قوت يومه، أو ملك أقل من نصف الكفايالفقراء: 
 فاية الّتامة. يصل للكاية واأو ملك أكثر من نصف الكف امسكن 『و الذي ملك دخا لكن ا يغّطي حاجته.امساكن: 

 فامسكن أحسن حاا من الفقر.
 ن( 8) الوضعّية اإدماجّية:

るヨيヤالتع: りرボكر   اكتب فグأن تヱ るّヘتعريف العヱ ،ュانته في اإساムمヱ ا معنى الحياءヰاواع  فيヰ،  بعضヱ
 تحヘظ من النّصوソ الゼّرعيるّ.اأموケ التي تساعポギ لتムوラ حييًا عヘيヘا، مستギヰゼا بヨا 

るاإجاب 

るاءمヨال
 

 (0.5)ل. ول والفعن الق『و اﾅشمة وضّد《 الوقاحة، و『و خلق يبعث صاحبه على اجت》اب القبيح ممعنى الحياء: 
 (1) صي.امعا عمال اﾆر وم》ع منرأس مكارم اأخاق، من اإمان، يبعث على أمكانる الحياء: 
:る(0.5)الّ》فس عن كّل ما حّرم ه، و『ي ضُد الفاحشة. 『ي كّف  تعريف العف 

:るالعف ネسد.  أنواﾄوارح، البطن، اﾄ(1)عفة ال》فس، ا 
 :ラحييا عفيفا بأ ラ(1) س.دي ال》ايما أيأشغل نفي الطاعات، أحفظ بصري، اختار الصحبة، ا اطمع فأكو 

( .キاヰ1ااستش) 

ラاボاإتヱ اعギاإب
  ネوضوヨال るأسس كتاب ュ(1)احترا  るيم الورق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ترابط اأفكار، ااستش ،れاヨヤاختيار الك :ネ(1)اإبدا 
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