
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُالجمهورّيةُالجزائرّيةُالّديمقراطّيةُالّشعبّيةُ
 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُم توّسطةُبركاتُالعّرافيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوزارةُالّتربيةُالوطنّيةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

َطة  ّرابَعةالُالقسم ُالّدراسّيُ: ُ:3ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ+  2+  1الم تو ِّ ُما1443ُر جب15ُُالّتاريخ 
ّيةُ ف يُالُالّبان ي ةُالم ر اقب ةُالم ستمّرة لم   َ  عة واحدةالم اّدةُ:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُّتربيةُاإلسع

وًص  شرِعّيةً ااااُ ُااااُي رَجى َعدم  إَه نِة الَورقِة الحتَوائَه  ن ص 
 نقطة ( 12)  : الج زء  األّول  

ُُنق ٍط ( 06)  : الَوضِعّية األولى
ُهللاُ ُُُُُُ  َ و ُّللّا ُا نإ ُنّنُر س  ي  ُر    ُالخّطاب  ُبن  ُ:ُُا نُا مر   َ ُقا

ْم "..............َُق َل : " َفأخِبرِن  َعِن اإلحَ  ِن   ﴿  َ ْم ِديَن  َ وا  ُم سّم ُا ﴾ُأَت ك ْم ي َعّذم   اُر 
ُك ت ابّياُُ( 1ُُُُُُُُ ُالّشريف  يث  د  ُب اق يُالل  تظه ر  ُن( 03).َُُُواضِبطَه  ب لّشَِل الّت مّ اسع
ُم اُي أت يُ:ُُ( 2ُُُُُُُُ ُ(ن 01).ُُالَع لةااُاُأَم َراتَه ا شر حع
ُُُُُُُُ3 )ُُ ُنداب  ُم نع ب  ّيُند  ُا  َّ ُن ( 01) .ُُطرُِ الّ ؤالِ د 
ُُُُُُُُ4 )ُُ ُم نع ُم اُذ كر  يث  د  ُم نُالل  تخرجع ُن( 01).َُُعالَم ِت الّ  َعةِ اسع

 نق ٍط (  06) : الَوضعّية الّث ِنَية 
اُ:ُُ ّ ُنمّمه  لع  ّيةُ،ُو  لم  اُالّشريع ةُاإلسع ته  ّدد  ُل  اب  ر ةُ الُبم جم واة ُم نُند  تقّرُااسع ُتسع  .َُوالّرفق   االْحتَرام  لنع

ُُُُُُُ1 )ُُ:ُ  ُ ُن ( 1,5)   .ُاالْحتَراَم .   ب يي الّرفقَ ُأ ييياّر
ُُُُُُُ2 )ُُ َّ ُ.ُُبنّصٍ َشرِع ٍّ است د  ُلّّرفق  ب  ُُن ( 0,5) م وج 
ُُُُُُُ3 )ُُ ّددع ُم نه م اُ.َُُمظَهرينِ ا  ُن (  02) لك  ّ 
ُُُُُُُ4 )ُُ رع ُُن ( 02. ) م نُنبار م م اُُأثَرينِ نذك 

 نق ٍط (  08الج زء  الّث ِن  : ) 
ُُالَوضِعّية اإلْدَم ِجّية  :

اوتإ ُ:ُُالّ ي ق ي شتك يُ،ُفد  ُو  ُيتذّمر  التإ ُر اح  ألتإ ُا نُل  لّماُس  ُ،ُو   ُ ُمر ُننع ُف يُالم ستشف يُبعد  ُنلد ُزملئ ك  ا دت 
ُفُ  ُالّرس    ُّللّا ُتعاليُ،ُو الّتشّبإ ُبأول يُالع زم ُمن  ند  ُا  ُااجر  اب  ُو التس  ّّيُبالّصبر  ُ.ُ ليُالّتل  ُيُبب ات ه مع

ْم   ﴿:ُُالّ ند   ِل َوال َتْ تْعِجْل َله  ُ ﴾َف صِبْر ََم  َصَبَر أول و الَعزِم ِمن الّر    ُ ُ(35)االق ا
ّيإ ُالّسلم ُم   ُ:ُُالّتعذيمة يُا  يس  ُا  الُبببات  ُم ستد  ُلّّصبر  إُزم يّك  طًراُ،ُو جّ  ُس  ُا نُابن يُا شر  ف يُفقر ة ُالُت ق   

ُ ُالّنبيّ  ُهللا ُ.ُُقوم إ ُ،ُبم ُذّكر  ُبم وقف  اء  يقينإ ُبق   ُ يم انإ ُو  اد  ُل يزد  ُف يُالغار 
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ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ"ُ ُالّسبي   د  ّيُّللّا ُق صع ةُالّصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ"ُو ا  1ُُم ن1ُُفل 
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