
 
  دميیة سوس ماسة �ٔاك

  تزين�تاملد�ریة إالقلميیة ب 
  م موالي رش�ید/م

  �ىل صعید املؤسسةاحمليل �خ�بار املو�د 
  الس�نة السادسة من التعلمي �بتدايئ

  الرتبیة إالسالم�ة
  2017رة ینا�ر دو 

  د45: مدة إالجناز
  *نفسها الورقة ٔ�جب عن ا�ٔس�ئ� �ىل*

  ..................................................:...........امس املتعمل  
  ....................................................:.....رمق �م��ان

  
  10: ....................../النقطة ا�هنائیة 

  ..............................:.........توق�ع ا�ٔس�تاذ املصححامس و 

  

انطالقا مما درستھ في مادة التربیة . جات زمالئك و زمیالتك ، و أن تعرضھا على المجلة الحائطیة لقسمكطلب منك أن تنظم و تتمم إنتا
 :اإلسالمیة خالل األسدس األول من السنة الدراسیة 

  )ن1.5( :اآلیات الكریمة  أتمم كتابة -1
  ......................................................................................................................﴾٢٠﴿  َأَملْ َخنُْلقكُّم ِمّن مَّاٍء مَِّهنيٍ : قال هللا تعالى 

..........................................................................................................................................................................
ِبنيَ .......................... ...................................................................................................................   ﴾٢٨﴿َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِّ

  )ن1( ) :ب(و ما یناسبھا في المجموعة ) أ(صل بخط ما في المجموعة  -2
  )ب(المجموعة     )أ(المجموعة 

  مكان مصون یستقر فیھ و ھو الرحم    من ماء مھین
  تعني الجبال الشامخات الطوال العالیات    في قرار مكین
  الدةإلى وقت الو    إلى قدر معلوم

  ضعیف بالنسبة إلى قدرة البارئ عز و جل    رواسي شامخات

  )ن0.5(...................." ......................................................................َأَملْ َخنُْلقكُّم :" حدد القاعدة التجویدیة في قولھ تعالى  -3

  )ن1( :فرائضھ اذكر شرطا من شروط الصیام و فرضا من  -4
  ..............................: ...............................................الفرض  –: ................................................................. الشرط  -
  )ن2( :النص انطالقا من الحدیث القدسي ، كیف تتصرف في الموقف اآلتي مع التعلیل بما جاء في  -5

  .................................................................................................................................. :آذاك أحد األشخاص و أنت صائم 
.......................................................................................................................................................................... 

، صف شعورك تجاه حبیبنا دمحم  94اآلیة-سورة الحجر" فاصدع بما تومر و أعرض عن المشركین : " قال هللا تعالى : انطالقا من اآلیة الكریمة  -6
  )ن1( :ذى من أجل تبلیغ الرسالة صلى هللا علیھ و سلم الذي صبر على األ

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  

  )ن2( .اكتب صفتین تعتز بھما لسیدنا إبراھیم رضي هللا عنھ مع سرد أحداث من قصة إبراھیم  -7
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  
  )ن1: (تدل على عظمة هللا من خالل مخلوقاتھ من سیورة الملك استشھد بآیة قرآنیة  -5

..........................................................................................................................................................................  
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  دميیة سوس ماسة �ٔاك

  تزين�تاملد�ریة إالقلميیة ب 
  م موالي رش�ید/م

  �خ�بار املو�د احمليل �ىل صعید املؤسسة
  الس�نة السادسة من التعلمي �بتدايئ

  الرتبیة إالسالم�ة
  2017دورة ینا�ر 
  د45: مدة إالجناز

  عنارص إال�ابة
  و سمل التنق�ط

 

فـََقَدْرَ� فَِنْعَم  ﴾٢٢﴿ ِإَىل َقَدٍر مَّْعُلومٍ  ﴾٢١﴿ َفَجَعْلَناُه ِيف قـََراٍر مَِّكنيٍ   ﴾٢٠﴿ ن مَّاٍء مَِّهنيٍ َأَملْ َخنُْلقكُّم مِّ :  قال هللا تعالى -1

ِبنيَ   ﴾٢٣﴿  اْلَقاِدُرونَ  ا َرَواِسَي َشاِخمَاٍت َوَجَعْلَنا ِفيهَ   ﴾٢٦﴿ َأْحَياًء َوَأْمَوا�ً   ﴾٢٥﴿  َأَملْ َجنَْعِل اْألَْرَض ِكَفا�ً  ﴾٢٤﴿َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِّ

َناُكم مَّاًء فـَُرا�ً  ِبنيَ   ﴾٢٧﴿  َوَأْسَقيـْ   )ن1.5( ﴾٢٨﴿َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ ِلّْلُمَكذِّ

  )4×ن0.25( : )ب(و ما یناسبھا في المجموعة ) أ(صل بخط ما في المجموعة  -2

  )ب(المجموعة     )أ(المجموعة 

  مكان مصون یستقر فیھ و ھو الرحم    من ماء مھین

  تعني الجبال الشامخات الطوال العالیات    قرار مكین في

  إلى وقت الوالدة    إلى قدر معلوم

  ضعیف بالنسبة إلى قدرة البارئ عز و جل    رواسي شامخات

  )ن0.5(اإلدغام  "أَملَْ َخنُْلقكُّم :" حدد القاعدة التجویدیة في قولھ تعالى  -3

  )ن1( : ضھاذكر شرطا من شروط الصیام و فرضا من فرائ -4

  )ن0.5(الطھر من دم الحیض و النفاس  –اإلقامة  –الصحة  –البلوغ  –العقل  –اإلسالم :  لشرطا -

  )ن0.5(عدم تعمد القيء  –عدم االستمناء  –اجتناب الجماع  –اإلمساك عن المفطرات  –النیة :  الفرض -

  : لیل بما جاء في النصانطالقا من الحدیث القدسي ، كیف تتصرف في الموقف اآلتي مع التع -5

ھ أحد أو قاتلھ فلیقل فإن ساب... ((: یجب أن یكون منسجما مع مضمون الحدیث القدسي  التصرف المقترح :آذاك أحد األشخاص و أنت صائم 

 )ن1+ن1.... )) (إني امرؤ صائم 

، صف شعورك تجاه حبیبنا  94اآلیة-سورة الحجر" ن فاصدع بما تومر و أعرض عن المشركی: " قال هللا تعالى : انطالقا من اآلیة الكریمة  -6

  : دمحم صلى هللا علیھ و سلم الذي صبر على األذى من أجل تبلیغ الرسالة

  )ن1... (یبدي إعجابھ و فخره بالرسول صلى هللا علیھ و سلم بسبب صبر على إذایة قریش لھ من أجل تبلیغ الرسالة 

  )ن2( . رضي هللا عنھ مع سرد أحداث من قصة إبراھیماكتب صفتین تعتز بھما لسیدنا إبراھیم  -7

مع سرد أحداث من قصة إبراھیم ) ن0.75(و الوصول إلى اإلیمان با� تعالى من خالل التأمل في عظمة خلقھ ) ن0.75(النصح بلطف و أدب 

  )ن0.5... ) (حواره مع أبیھ آزر  –تأمل الشمس و القمر و الكواكب ( 

  )ن1: ( تدل على عظمة هللا من خالل مخلوقاتھاستشھد بآیة قرآنیة  -5

  ..." ...الذي خلق سبع سموات طباقا "  –..." أولم یروا إلى الطیر فوقھم صافات و یقبضن : " قال هللا تعالى

 

https://motamadris.ma/

