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 2020/  2019اختبار الثالثي األول في التربية اإلسالمية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ن12األول الجزء 
 ن 6الوضعية األولى 

.............. ـ أكمل قوله تعالى : ﴿ كَ  1 ن 3                                 .﴾  نباتاالَّ
 ن 1                                                        اوً غْ َعمَّ ـ  لَ اشرح كلمة : ـ  2
 ن 2   اإليمان باليوم اآلخرعالقة بدرس  ـ استنبط المقصد العام للسورة والذي له 3

   ن 6الوضعية الثانية 
 العظيمة والسلوكات الفاضلةقبل الرسالة باألخالق لهم كل األنبياء والرسل كان يُشَهد 

 ن 3  اذكر ثالثة سلوكات اشترك فيها جميع األنبياء في مواجهة أذى أقوامهم.ـ  1
 ن 3                              حدد أهم سلوك تعامل به سيدنا إبراهيم مع أبيهـ  2
 

 ن08الجزء الثاني 
  ن8الوضعية اإلدماجية 

 وَّ ود الجَ سُ األخالق التي ينبغي أن تَ والمودة والرحمة هي والمحبة : االحترام والرفق  السياق
ان يَ ومة الكَ مُ يْ ورة ودَ رُ يْ فاظا على سَ حِ  ..دودهد حُ رْ فَ  زم عندها كلُّ لتَ وهي القوانين التي يَ  ، ريسَ األُ 
 .دسيتهري وقُ سَ األُ 

 :  السند
حمص محروق قليال ال ينبغي بز مُ خُ  : قال أبو ريحانة البنته في نص امتحان اللغة العربيةـ  1

 .ر قلبا جميالكسِ أن يَ 
 قوله : 36في مادته  2007الصادر في ي قانون األسرة الجزائريف درَ وَ ـ  2

 : يجب على الزوجين
 وتبادل االحترام والمودة والرحمة ف: المعاشرة بالمعرو 2ــ البند 

 همه واحترامِ بِ ر وأقارِ خَ اآل يْ وَ بَ نهما ألَ حسن معاملة كل م:  5البند ــ 
 سنى والمعروفالمحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين واألقربين بالحُ  : 6البند ــ 

ن بيِّ تُ  ،ج موضوعا ال يقل عن ستة عشر سطراتِ نْ .. أَ انطالقا من السياق ، مستعينا بالسند:  التعليمة
والمجتمع ، الروابط األسرية خاصة أواصر ة تلك القوانين األخالقية في الحفاظ على يمفيه أه
، مما نتج عنه تَفكٌُّك  تلك القوانين وتجاوز حدودها قِ رْ سببين رئيسيين في خَ  مَّ زا أهَ برِ مُ ،  عامة

 َرِهيٌب ألَُسرنا ، ُمقترحا الحلول المناسبة للوقوف عندها ، مستشهدا بما تحفظ من األدلة.
 تحضيراألستاذ شنيني عمر                                                                                                            
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عمشرح كلمة :اشرح كلمة : 
ط المقصد استنبط المقصد العام

ex
a ن6نية  

َدددشهشهدد ُُشششل كان يلرسل كان ي
كات اشتركلوكات اشترك فيه

ل به سيدناعامل به سيدنا إبر

مودة والرحموالمودة والرحمة 
حدوددودهُُ حد ُحُفففرْرْففَُُّّلها كلُُّّ

زبز ُمخُخ::ةربية محمصُخ

ققوله3636ادته ي مادته 

نى والمعسنى والمعروُُلحبالح ح
بت،عشر سطراة عشر سطرا

والمجوالمجتم، ، صة 
نهج عنه



 متوسطة وريدة مداد غرداية

 2019/2020تصحيح اختبار التربية اإلسالمية الفصل األول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن6 الوضعية األولى

 ) آية12  (15 إلى االية 04من االية  ﴾نباتا ......  كال سيعلمون ﴿ ـ 1
  )ن3(لكل آية صحيحة      ) ̊ 25(ربع نقطة  

 )ن1(.... باطال ـ كذبا ـ غير مفيد ـ ثرثرة: لغو/ عن أي شيء  :  ـ عم 2
 ـ المقصد العام للسورة هو التأكيد على وقوع اليوم اآلخر وهو يوم القيامة وذكر 3

 )ن2(. مجريات أحداثه
 ن6الوضعية الثانية 

 )ن3( ـ تحمل آذاهم ــ الصبر عليها ـ المواجهة بالحجة واللين 1
 )ن3(.  ـ أهم سلوك تعامل به سيدنا إبراهيم مع أبيه هو المعاملة بالحسنى 2

 ن8الوضعية اإلدماجية

 فكرة المقدمة
يليها صياغة سؤال للدخول في ..  أسطر3مفهوم األخالق والسلوكات الحسنة في 

فما أهمية هذه األخالق في الحفاظ على روابط : ويكون كالتالي مثال ..  الموضوع
 األسرة وروابط المجتمع ؟

 أفكارالموضوع
 ــ  أهمية القوانين األخالقية

األمية / التخلي عن األخالق اإلسالمية (ــ أهم سببين رئيسين في خرق تلك القوانين 
 )والجهل بالثقافة الحقيقية 

 ــ النتيجة تفكك الروابط األسرية
 الخاتمة

 الحلول المقترحة للحد من ظاهرة التفكك
 

01 /02 
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العام للسورةصد العام للسورة ه
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ليها ـ المر عليها ـ المواج
براهيم معنا إبراهيم مع أبي

يليهايليها ص.. طر.. سطر
ه األخالقهذه األخالق في

 /إلسالميةالق اإلسالمية 



 2019/2020تابع تصحيح اختبار التربية اإلسالمية الفصل األول 

 
 تقييم الوضعية اإلدماجية

/ السالمة اللغوية ، اتساق النص وانسجامه / مقدمة ــ موضوع ــ  خاتمة  :  ـ البناء والشكل1
  ن4عدد األسطر ال يقل عن ستة عشر سطرا    / حسن الخط 

التطرق إلى الموضوع وتطابق المنتوج  وفق متطلبات السياق (المواءمة  :  المضمون2
 ن4تسلسل األفكار         / )والتعليمة

                                                                          تحضير األستاذ شنيني عمر
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