
 الجمهوريّة الجزائريّة الّديمقراطيّة الّشعبيّة

 أعمريو" "مولود قاسم نايت بلقاسم طة متوسّ                                ربية لوالية بجاية مديرية التّ 

2019 ديسمبر    ..     ׃ اإلجراءتاريخ                                                                        م 4المستوى : س 

 ساعة واحدة ة : المدّ                                                لتّربيّة اإلسالميّةفي ا األّول االختبار 
 

 نقطة )  12( الجزء األّول : 

  نقاط ) 06( ضعيّة األولى : الوَ 

        30ـ  18ة النّبأ : ورَ سُ ـ       " فَلَْن نَِزيَدُكْم إالَّ َعذَابًا  .......... : " يَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّورِ  تعالىهللا  قال

 .كِل التّاّمِ بالشَّ  ابطهُ واضْ  َكِريَماتِ ال اآليَاتِ  اْستَْظِهْر ِكتَابِي]اـ  1س        

  .  َغَساقًا ـ الّصورــ َما َمْعنَى :  2س          

      . َعّدْد َما َسيَْطَرأ علَى الَكوِن مْن تَغَيّرات يَوَم البَْعثِ ــ  3س         

بيَن بالبْعِث يَوَم الِقيَاَمِة ؟ ـ  4س             َما َمِصيُر الُمَكذِّ

 نقاط ) 06( : الوضعيّة الثّانية 

  ››)17اب (الحسٙ  ريعُ سٙ  هللاٙ  نّٙ ٳ مٙ وْ اليٙ  لمٙ  ظُ سبت ٙال كٙ  افس بمٙ نٙ  ى كلُّ جزٙ تُ  ومُ اليٙ  ‹‹ى الٙ عٙ تٙ  هللاُ  الٙ قٙ :   الّسند 

             سورة غافر                                                                                                    
                                   ›ن1‹                                              ؟             خراآل ومُ ى اليٙ عنٙ مٙ :  ما  1س

                                     ›ن2‹                     .       ››رح ون شٙ دُ  ‹‹ تيب بالتّرْ  هُ لاحمرٙ  ا هيٙ مٙ :   2س

       ›ن3‹                        .          ةِ امٙ م القيٙ وْ يٙ  ثُ تحدُ سٙ  اهدٙ مشٙ  ثةٙ ثال عّددْ :   3س

   نقاط ) 80( الجزء الثّاني : 

 الوضعيّة اإلدماجيّة : 

َدْت َمبَاِدَئ َكثِيَرةً ِلَضَمان َسعَاَدتَِها  اِإلْسَالميَّةُ ِعنَايَةً َخاصَّة بِاألُْسَرةِ لَِت الشَِّريعَةُ أَوْ الّسياق :  ، َوَحدَّ
ْقَراِرَها َوِمْن بَيِن َهِذِه الَمبَاِدِئ : اِالْحتَِراُم   .  واْستِ

 :  ةِ يَ الِ التَّ  اطِ قَ النِّ  لَىعَ  اجً رِّ عَ مُ َهذَا الَمْبَدأِ  نْ عَ  ثْ دَّ حَ تَ  كَ ائِ شَ نْ إِ  نْ مِ  ةٍ رَ قْ ي فَ فِ التّعليمة : 

   َواِلَدْيَك َوأَْفَراِد أُْسَرتَِك .َمَع َكْيِفيَّةُ تَْطبِيِقِه ب ـ  تَْعِريفُهُ .  أ ـ 

. مستشهدا بالنّصوص الّشرعية التي درستها  ،َوُمقَّدًما أْمثِلَةً وَشَواِهَد ِمَن َحيَاتَِك اليَوِميَّةِ  

 

 ــــــــــــــــــــــــ انتهى ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 1/  1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الّصفحة 

               "  التّوفيق " و هللا وليّ                                                                                    
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و:: " يو تعالىتعالىهللاهللا ل

amاتابِ ـ 1س ت ِك رْر رررهِهِ ظتتَظهظْظْ تتتاساْسْ ْْ
ىنَى : ى :  نعْعْ عععما م َ ّووالالصوورا َم

َىىأ علأ علَىى الك رررطْطرَرَ طيَ ََيا س اَم ْْ

و يو ْث بالبع بالبْعِث بينبيَنَ َذَكذذِّ كالُم ُ

كسبٙكمممااٙٙنننفس بمفس بمنٙنُّى كلُّ

                          
                                 

                             

›نن33‹‹                   

اهَها  هتِِ ََاداَدَ اااععَ َعن سان س امَم ََمممضَضَ ضل


