
よُ ائُ زُ ة الج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيمُ ة الد   ُيُ اط  بُ عُ ة الش 

ُُةيُ 
بُ رُ التُ  ةُ ارُ ら ُوُ 

ُُةيُ نُ طُ ال．ُ ُ ة ُيُ 
بُ رُ التُ  ةُ يُ يよُ د ُمُ 

طائُ زُ الج ُــــ ة يُ  س  ُــــُُ よ و 
ُمُ  ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُ اء ُج ُالꞌꞌ ُよةُ س  ُ ら ُُ．بُ ـــ ة اصُ الخ ꞌꞌُق  ر 

 ـــُ ةيعُ 

 
 
 

ُ

ة اأولى ُن( 6): ال．ضعي 
ُ

 

 ن( 4)                                                                      أكمل كتابか اآياき مع ضبطها بالّشكل الّتامب  (1

ىك مك لك  اك يق ﾈٱﾉٱぎٱ

が  جخ مح جح مج 
 ببて，祈سوおゆ ال( من 4تإلى  ةتاآياき: )من 

 ن( 1ُ)                                                                                         : الّتاليか كلمか，ّضح معن渓 ال (2

 : فتنوا 

1) おめيめع きشاداゆإ， めعلى فوائ て，祈الب おゆمنهاب         ا  ،اشتملت سو îكر اثنتيも                             (ُ1 )ن 

انيُة ة الث  ُن(ُ 6): ال．ضعي 
 الّصíめ من اأخاí الفاضلか الت畦 حつّ اإسام على ضر，おゆ االت季ام بهاب      
1)  éما تعريíめن( 1)                                      ؟                                                              الّص 

 ن( 2ُ)                                                                                ؟حكê الّصíめ ，ما الめّليل علي。ما  (2

3) íめااّتصاف بالّص きكر ثاثا من ثمراもن( 3)                              ُ                                             ؟ا 

   ُむةة: اما ربية اإسامي   الت 

ُط :ست．ُ・اُم  اأولى مت．س 

 30/05/2021اريみ: التُ 

ُ انياختبار الفصل ال ساعة واحدُة: ةامد   ث 

...................................................  ام:  

................................................... :  قب الل    
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ة اُإ ُةال．ضعي  ُنむ ُ:(8 )ماجي 
ياق ي  ُ :الس   êالّظهر   صّل  ل  おصا îيقك شاهيめم  ت  فسأل    ص أّن。  يتوّضأ   êل بأّن。  فأجاب  もلك،   えصاب  。 عن سب

ُفي شفت。 العليا، فأخب祈ت。 بأîَ ه تعالى ゆّخげ ل。 في الّتيّمêب بجرح 
مب  نب ىب يب رتزت が  س．رة امائدة اآية ُ)06ُ(. نئ ىئ يئ رب زب  ندُ: ﾈٱﾉٱぎٱ   الس 

عليمة موضوعا   ُ:الت   えاكت  îشاهي صめيقك  في。   êعّل ل。  ت  ，تやكر   ،êالتيّم  かل。    。تعريفكيفّي  かامبيح ，اأسباب 
 ， 

 
 خاتمか(ب  -عرご  -اموضوعاき )مقめّمか  سس كتابか مبطات。، مراعيا أ
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よُ ائُ زُ か الج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ    めال か ُق ُيم ُよُ ُيُ اط  بُ عُ か الش 

かُُيُ 
بُ رُ التُ  ةُ ارُ ら ُوُ 

かُُيُ نُ طُ ال．ُ ُ か ُيُ 
بُ رُ التُ  かُ يُ يめ ُよ ُمُ 

طائُ زُ الج ُــــ か يُ  س  ُــــُُ よ و 
ُمُ   め ُُر ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُ اء ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س   íꞌꞌُ اصُ الخ か بُ ـــ．ُُ ら ُ ر 

 ـــُ かيعُ 

 
 
 

ُ

か اأولى îُ( 6): ال．ضعي 
 

 î( 4)                                                                      أكمل كتابか اآياき مع ضبطها بالّشكل الّتامب  (1

 ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ﾈٱﾉٱぎٱ
 مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني  مي زي ري

 بて，祈ب سوおゆ ال( من 4ت〈ل゜  ةتاآياき: )من                                                                          が  جخ مح جح مج حج
 î( تُ)                                                                                         : الّتاليか كلمか，ّضح معن渓 ال (2

 ，عやّبوابأحرقوا : فتنوا 

3) おめيめع きشاداゆ〉， めعل゜ فوائ て，祈الب おゆمنهاب         ا  ،اشتملت سو îكر اثنتيも                             (ُت )î 

 التصめيق禍 باليوم اموعود ，هو يوم القيامか الや´ ，عめ ه تعال゜ ب。 جميع خلق。ب  •

رهêب  • 禍نص 珂سل。 من قبل سوف ي禍ゆ صر 珂ن ´やال 我îبأ îام〉مني 禍かتسلي 
かُاني か الث  îُ(ُ 6): ال．ضعي 

 الّصíめ من اأخاí الفاضلか الت畦 حつّ اإسام عل゜ ضر，おゆ االت季ام بهاب      
1)  éما تعريíめ( ت)                                      ؟                                                              الّصî 

 هو مطابقか الكام للواقع ，عكس。 الكやب ，هو مخالفか الكام للواقعب  •
 î( 2ُ)                                                                                ؟حكê الّصíめ ，ما الめّليل علي。ما  (2

• êعل゜ كّل مسل えاج， íめب الّص 

ٱが رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ぎٱٱﾈٱﾉٱ  •
3) íめااّتصاف بالّص きكر ثاثا من ثمراも( 3)                              ُ                                             ؟اî 

• かل゜ الجّن〉 畦ينめيه 牙祈الب， ،祈ّل゜ الب〉 畦ينめيه íめسو¡ ه  الّصゆ ¡قا ، íめالص îّفإ íめبالّص êعليك" :
 يهめ´ 〈ل゜ الب我î〉， 祈ّ الب祈ّ يهめ´ 〈ل゜ الجّنか"ب 

ن畦 الّناるب • 牙ه ，يحب 畦ن 牙يحب 

íめ يكسبن畦 عおりّ الّنفسب •  الّصِ

ُ

   ُむة: اماか ربيか اإسامي   الت 

ُط :ست．ُ・اُم  اأولى مت．س 

 ت2ة5/2ة/ة3اريみ: التُ 

ُ  めُة: ةامめواح かجي ُل ساعも．انيختبار الفصل الالتصحيح النم  ث 

  h-onec.com/p/exams.html مدونة الحسام للتربية والتعليم في الجزائر

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


か اُإ かُال．ضعي  む ُ:(8 )îُماجي 
íيا ي禍 ُ :الس   êالّظهر   صّلِ ل  おصا îشاهي úيقめفسأل    ص 珂ت 禍م أّن。  يتوّضأ   êل بأّن。  فأجاب   ،úلも  えصاب  。 عن سب

ُبجرح في شفت。 العليا، فأخب祈ت。 بأ我î ه تعال゜ ゆّخげ ل。 في الّتيّمêب 
مب  نب ىب يب رتزت が  س．رة امائめة اآيか ُ)6ةُ(. نئ ىئ يئ رب زب  نﾈ :ُめٱﾉٱぎٱ   الس 

かعليم موضوعا   ُ:الت   えاكت  îشاهي  úيقめص في。   êعّل 禍ل。  ت ，تやكر   ،êالتيّم  かل。    。تعريفكيفّي  かامبيح ，اأسباب 
 ， 

禍
 خاتمか(ب  -عرご  -سس كتابか اموضوعاき )مقめّمか  مبطات。، مراعيا أ

 かاإدماجّي かالوضعّي 

よاきُُامعايير قطかُُامؤش  ُالن 

かُُاماءم

- .ُêالتيم éيよتع 

- .ُêالتيم かكيفي 

- êللتيم かاأسباب امبيح.ُ 

- .ُêالتيم きُمبطا

ُت
2.5ُ
ُت
ُت

ُتُخاتمか(ُ.-عよض  –تسلسل اأفكار: )مقめمかُ  -ُالنسجاُم

かُغ ُسامか الل 
- .か よفي  ح．يか والص   سامか امنتね من اأخطاء اإمائيか والن 

- .ُéال．ق きُاحترام عاما
5ُ.ة
5ُ.ة

اإبめاعُ 
îُُواإتقا

-  ُの．وض( か め لل．ضعي  (ُ.العよض الجي  か الخط  5ُ.ةُومقよوئي 

 

  h-onec.com/p/exams.html مدونة الحسام للتربية والتعليم في الجزائر

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

	-2021-1am-t2-islamia
	-2021-1am-t2-islamia-cor

