
الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الديمقراطيّ ة الشعبيّ ة
 وزارة التربيّ ة الوطنيّ ة

: ساعة واحدة ةّ المدة الزمنيّ                                                     : متوسطة
             9201 /8201 :ةراسيّ نة الدّ السّ                                         الثالثة متوسط:المستوى

             المراقبة المستمرة األولى في مادة التربيّ ة اإلسالميّة                     
                                                                                              ن) 6ولى : (ألة الوضعيّ ا   

                                 
                                              ")11(كالَّ إنَّها تَْذِكَرةٌ  ................)01(َعبََس وتََولَّى ": تعالى قال     
     

                ) عبسسورة  11إلى  01اآليات من  (                                                                              
ن)4(                                             ام .   كل التّ بالشّ  امع ضبطه اتالكريميات اآل ـ أكمل1       

ن)2(                                           .             له تّصّدىـ عبس :ةاليّ التّ  الكلمات شرحا ـ 2   
    

   ن) 6ة: (يّ الثان ة الوضعيّ        

ِرين :"  هللا تعالىقال      وُمْنِذِرين وأَْنَزَل َمعَُهم الِكتَاَب بالَحِق      َكان النّاس أَُمة َواِحَدةً فَبَعََث هللا النَّبِئِين ُمبَّشِ
          " ِليَْحُكَم بَْيَن النّاِس فِيَما اْختَلَفُوا فِيه.                       

) 213سورة البقرة اآلية (                                                                          
ن)2(                                                         .       النّبّي والّرسول ما الفرق بينـ 1   
ن)2(   اذكر الكتب الّسماوية التّي أنزلها هللا تعالى مع ذكر النّبّي أو الّرسول الذي نزل عليه.ـ 2   
ن)2(                  ؟                                       بم يُلِزمك اإليمان بالكتب الّسماويّة  ـ3   

                                                                                         ن) 8ة : (دماجيّ إلة الوضعيّ ا    
د:    ــــــنالسّ    

حدث ِخصام ٌ بين أحمد وخالد ؛ حيث ظّن أحمد أّن خالًدا أخفى عنه أمورا هامة كانت ستساعده في         
حانات ،وقد سمع ذلك من حديث بعض األصدقاء ،واستنتج ُمتسِرًعا أّن خالًدا تخلّى عنه ،ولم التّحضير لالمت

                          تعُد تربطه به صلة الخوة التّي جمعتهما من قبل  
                                                                  :                                      عليمةالتّ   
والّصفات الّسلبيّة التّي ينبغي ،سبب هذا التّخاصم يهاف تتحدث وجيزة على ضوء ما درست اكتب فقرة       

  . نصوص شرعيّةمن  ستشهدا على ذلك بما تحفظ،م االبتعاد عنها حتى ال تقع القطيعة بين اإلخوة 
                                                         

  بيل "" وعلى هللا قصد السّ 
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":تعالىتعالى قال قال    

                             
معمعممماتاتلكريمالكريمتيات اآلل

عبس:يييةّةّّتتالياليّّّالتالتّّتكلمات

(  

ثععََث هللا ععببََ ببب ف فََ َدةً دحاِحِ َة و ةَم أُ
ِِيييوا فوا فِِيهيه.  وفُ لتَلفلَ تا اخا اْخْ ايَم يف

                     
                          

أو أو ا ّبيبّي ّّببع ذكر النى مع ذكر النّ
                                  

                               

مورا هامةعنه أمورا هامة كانت
ً خ خالًدا تخلى ّّا أنا أّنّ اااعًعً تسِر

                       
ّّيالتة التّّي ينبغيي ينبغي  ّةلبيّ ّل
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