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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد                                           زارة التربية الوطنية               و 
  2017-2016 :السنة الدراسية                                             01 :رقم  الذاتية رض المراقبةف
  02: عدد الصفحات   تربية إسالمية  : لمادةا   متوسط    3: توى لمسا
  التعليم الثانوي أستاذ / خالف نصر الدين : عدادإ

  

  )ن 12: (الجزء األول 
   1: الوضعية 

 : قال اهللا تعالى 
 
 

t ))Α$s% Éb>u‘ ’ ÎoΤ Î) ßNöθtãyŠ ’ ÍΓöθs% Wξø‹s9 # Y‘$yγ tΡuρ ∩∈∪   öΝ n=sù óΟ èδ÷Š Ì“ tƒ ü“Ï™!% tæßŠ ωÎ) # Y‘# tÏù ∩∉∪   ’ ÎoΤ Î) uρ $yϑ̄=à2 

öΝ ßγ è?öθtãyŠ tÏ øótGÏ9 óΟ ßγ s9 (#þθè=yèy_ ÷Λ àιyèÎ6≈ |¹r& þ’Îû öΝ Íκ ÍΞ# sŒ# u™ (#öθt±øó tGó™ $# uρ öΝ åκ u5$uŠ ÏO (#ρ•|Àr& uρ (#ρçy9õ3tFó™ $# uρ #Y‘$t6 õ3ÏGó™ $# ∩∠∪   

¢Ο èO ’ ÎoΤ Î) öΝ åκ èEöθtãyŠ # Y‘$yγ Å_ ∩∇∪   §ΝèO þ’ ÎoΤ Î) àMΖn=ôãr& öΝ çλm; ßNö‘ uó r& uρ öΝ çλm; # Y‘# uó  Î) ∩®∪   àM ù=à) sù (#ρãÏ øótFó™ $# öΝ ä3−/ u‘ 

… çμ ¯ΡÎ) šχ% x. # Y‘$¤ xî ∩⊇⊃∪   È≅ Å™ öãƒ u™!$yϑ¡¡9 $# /ä3ø‹n=tæ # Y‘# u‘ô‰ÏiΒ ∩⊇⊇∪   / ä.÷Š Ï‰ôϑãƒ uρ 5Α≡uθøΒr'Î/ t⎦⎫ÏΖt/ uρ ≅ yèøg s†uρ ö/ ä3©9 

;M≈ ¨Ζy_ ≅ yèøg s†uρ ö/ä3©9 # \≈ pκ ÷Ξ r& ∩⊇⊄∪ ((      ]نوح سورة.[   
  
 

  : التعليمة 
وا،  اْسَتْغَشْوا: " اشرح العبارات التالية  - 1      ".، َ مِّْدرَاراً ،  َوَأَصرُّ
  .  بّين من خالل اآليات دعوة سيدنا نوح عليه السالم  -  2   
  ستغفار الواردة في هذه اآليات؟اإلما هي فوائد  -  3   
  .فوائد) 4(استخرج من اآليات  -  4   

  
  

   2: عية الوض
  : صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا  َقالَ 

الثَّاِنَيِة َفَكَأنََّما َقرََّب َبَقَرًة ، َوَمْن َراَح َمِن اْغَتَسَل َيْوَم اْلُجُمَعِة ُغْسَل اْلَجَناَبِة ثُمَّ َراَح َفَكَأنََّما َقرََّب َبَدَنًة، َوَمْن َراَح ِفي السَّاَعِة  (     
َراَح ِفي السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َفَكَأنََّما َقرََّب َدَجاَجًة ، َوَمْن َراَح ِفي السَّاَعِة اْلَخاِمَسِة  ِفي السَّاَعِة الثَّاِلثَِة َفَكَأنََّما َقرََّب َكْبًشا َأَقْرَن، َوَمنْ 

  ].رواه البخاري ومسلم[            )َفَكَأنََّما َقرََّب َبْيَضةً 
  

  : التعليمة
  .ن الحديث فضل المسارعة في الخيرات، بين ذلكبيّ    
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   )ن 8: (الجزء الثاني 

  : وضعية إدماجية 
  : َوَقاَل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

َخْيـٌر َلـُه ِمـْن َأْن َيْسـَأَل النَّـاَس َأْعَطـْوهُ َأْو َألْن َيْأُخَذ َأَحُدُكْم َحْبَلُه َفَيْأِتَي ِبُحْزَمِة َحَطٍب َعَلى َظْهِرِه َفَيِبيَعَها َفَيُكفَّ اللَُّه ِبَها َوْجَهـُه "    
  . ]رواه البخاري ومسلم[              "وهُ َمَنعُ 

 

  : التعليمة 
   .ياتها القرآنيةآتحفظ من  بما، مستعينا ضرورة المثابرة وترك الكسلأنجز نصا تبين فيه     


