
  2016/2017متوسطة مالك بن نبي بوغيدن                                    السنة الدراسية : 
  المدة : ساعة واحدة المستوى : السنة الثالثة متوسط                                    

الفرض المحروس للثالثي الثاني في مادة التربية اإلسالمية  
 ) : ط)نقا06الوضعية األولى  
 ) ن)  04أتمم اآليات التالية بخط مقروء مع الشكل التام  

  سورة عبس  »وألنعامكم  .....................فلينظر اإلنسان .............« قال تعالى : 
 : 01.   (  أبا،    غلبااشرح ما يلي(ن            ) ن)01إلى ما ترشد ھذه اآليات ؟  
 ) نقاط): 60الوضعية الثانية  

  . مدرسة يمتحن فيھا اإلنسان  الحج          
  ن)1.5(و شرعا  لغة  الحجعرف.   
 )  ن) .01.5بين حكمه مع الدليل الشرعي  
 ) 02اذكر أركانه بدون شرح(  
 )  ن).01بين المواقيت الزمانية لإلحرام   
 ) نقاط)  : 08الوضعية اإلدماجية   

  . من باألنبياء و الرسل جميعا ال يكتمل إيمان المسلم إال إذا آ السند : 
من خالل السند اكتب فقرة من عشرة أسطر تتحدث فيھا من اإليمان بالرسل و األنبياء  التعليمة:

            .ملما بكل جوانب الدرس مدعما إجابتك بشواھد 
                                                                        تتمنى لكم التوفيقأستاذة المادة  

  
  2016/2017متوسطة مالك بن نبي بوغيدن                                    السنة الدراسية : 

  المدة : ساعة واحدة المستوى : السنة الثالثة متوسط                                    
الفرض المحروس للثالثي الثاني في مادة التربية اإلسالمية  

 ) : نقاط)06الوضعية األولى  
 ) ن)  04أتمم اآليات التالية بخط مقروء مع الشكل التام  

  سورة عبس  »فلينظر اإلنسان ..................................  وألنعامكم« قال تعالى : 
)   .  01اشرح ما يلي : غلبا ،   أبا(ن        ) ن)01إلى ما ترشد ھذه اآليات ؟ 
  نقاط): 60الثانية (الوضعية  

  .  مدرسة يمتحن فيھا اإلنسان الحج      
 ن).             1.5( وشرعا  عرف الحج لغة  
)  ن) .01.5بين حكمه مع الدليل الشرعي  
) 02اذكر أركانه بدون شرح(  

 )  ن).01بين المواقيت الزمانية لإلحرام  
 ) نقاط)  : 08الوضعية اإلدماجية   

  ل إيمان المسلم إال إذا آمن باألنبياء و الرسل جميعا  .ال يكتم السند : 
ن اإليمان بالرسل و األنبياء عمن خالل السند اكتب فقرة من عشرة أسطر تتحدث فيھا  التعليمة:

  ملما بكل جوانب الدرس مدعما إجابتك بشواھد .
                                                                              أستاذة المادة تتمنى لكم التوفيق 
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