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 )قطن 8( )والعقيدة القرآن الكريم(تزكية : أوال

: إلى قوله تعالى ﴾...ال�م�ل�ك�  ِبي�ِدهِ  ال�ِذي ت�ب�ار�ك� ﴿: اكتب من قوله تعالىانطالقا من سورة الملك،  )1

 )ن 5( .مع الشكل التام ﴾ح�ِسير� و�ه�و� ... ﴿

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

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

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

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

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

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

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

 )ن 1( :المفردات التالية ما معنى )2

ت�ب�ار�ك�  -

    :............................................................................................................

..  

.....................................: ....................................................................ِلي�ب�ل�و�ك�م -

..... 

 )ن 1( :صل بخط بين المثال والقاعدة التجويدية الموافقة له )3

  .ترقيق الراء ألنها ُممالة  �      �  م�ا ت�ر�ى  

  .نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها  �        

  .مد متصل  �      �  الس�م�اء� 

 )ن 1(: أمام ما يمثل ركنا من أركان اإليمان (×)ضع عالمة  )4

  الصيام      با: عز وجلاإليمان   

  اإليمان بالقدر خيره وشره    الشهادتان  

  

 )قطن 6( :االقتداء واالستجابة: ثانيا

 المملكة المغربية

  والتكوين المهني الوطنية وزارة التربية

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

  الحسيمة – تطوان –جهة طنجة ل

  وزانالمديرية اإلقليمية ل

  قلعة بني روثن. م. م

  2016/2017:   السنة الدراسية

  دقيقة 45:   مدة اإلنجاز

  ................: ....................  والنسب االسم

  .....: ......  رقم االمتحان

  ألقسام السنة السادسة ابتدائي –األسدس األول  –د المدرسي االمتحان الموح

  2017دورة يناير 

 التربية اإلسالميةمادة 

https://motamadris.ma/
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 )ن 1( كم كان عمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حينما نزل عليه الوحي؟ )1

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

 )ن 2(؟ ما هي أولى اآليات القرآنية التي نزلت على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وهو في غار حراء )2

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

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

 )ن 1(كيف بدأت دعوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟  )3

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

 )ن 1(بأي شهر تصلى صالة التراويح؟  )4

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

 )ن 1(حدث فيه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن ثواب من يؤدي صالة التراويح إيمانا واحتسابا؟ ما هو الحديث الذي يت )5

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

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

  

 )قطن 6( :القسط والحكمة: ثالثا

فعلت هذه  ذاما. بأنهن خير نساء أهل الجنة ملسو هيلع هللا ىلصالنساء اللواتي قال عنهن الرسول آسية زوجة فرعون من  )1

  )ن 1.5( ؟لجزاء العظيمالمرأة لتنال هذا ا

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

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

 )ن 1.5( ؟جزاء الذي نالتْهُ امرأةُ ِعْمران نتيجة ِرضاها بِقضاء هللا وتَفاؤِلها برْحمِتِه سبحانه وتعالىال هو ما )2

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

ِ ﴿: قال تعالى )3 َبَِّك بِاْلحِْكمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ اْلحَسَنَة َّتِي هِيَ َأْحسَنُ  ،اْدعُ ِإلَىٰ َسبِيِل ر َك هُوَ َأعْلَمُ  ،وَجَادِلْهُم بِال َّ َب ِإّنَ ر

 ِ   .]125ية اآل، سورة النحل[ ﴾وَهُوَ َأعْلَمُ بِالْمُْهتَدِينَ  ،بِمَن َضّلَ عَن َسبِيلِه

ِ ﴿: هارون عليهما السالمو تعالى مخاطبا موسى قالو رُ ا َّ َّعَلَّهُ يَتَذَك يِّنًا ل َّ هُ َطغَىٰ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا ل َّ َا ِإلَىٰ فِرْعَوْنَ ِإن ْذهَب

  .]44و 43ن ايتآل، اسورة طه[﴾َأْو َيخْشَىٰ 

هج الرسل في الدعوة إلى توحيد هللا من يُعتبَر منما أمام ) ×(أعاله، ضع عالمة يات القرآنية اِنطالقا من اآل
  )ن 3( :وعبادته

  الرفق واللين      الشدة والِغلظة  

  الترهيب المتواصل    الموعظة بالتي هي أحسن  

  المكر والخداع    التلطف في الخطاب ما أمكن  

  

https://motamadris.ma/


 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 )قطن 8( )والعقيدة القرآن الكريم(تزكية : أوال

 )ن 5(: الجزء المطلوب )1

 خ�ل�ق�  ال�ِذي  ق�ِدير$  ش�ي�ءٍ  ك�ل�ِ  ع�ل�ى�  و�ه�و�  ال�م�ل�ك�  ِبي�ِدهِ  ال�ِذي ت�ب�ار�ك�  ﴿

   ال�غ�ف�ور�  ال�ع�ِزيز�  و�ه�و�  ع�م�ال4  أ�ح�س�ن�  أ�ي/ك�م�  ِلي�ب�ل�و�ك�م�  و�ال�ح�ي�اة�  ال�م�و�ت� 
 ت�ف�او�تٍ  ِمن الر�ح�م��نِ  خ�ل�قِ  ِفي ت�ر�ى�  م�ا ِطب�اق4ا س�م�او�اتٍ  س�ب�ع�  خ�ل�ق�  ال�ِذي

 ي�نق�ِلبِ  ك�ر�ت�ي�نِ  ال�ب�ص�ر�  ار�جِعِ  ث�م�    ف�ط�ورٍ  ِمن ى� ت�ر�  ه�ل�  ال�ب�ص�ر�  ف�ار�جِعِ 

  ﴾ ح�ِسير$  و�ه�و�  خ�اِسئ4ا ال�ب�ص�ر�  ِإل�ي�ك� 

  )ن 0.5. (تعاظم شأنه: تََباَركَ  )2

 )ن 0.5. (ليختبركم: ِلَيْبلَُوُكم

ا تََرىٰ بل  )3   )ن 0.5( .ترقيق الراء ألنها ُممالة: مَّ

  )ن 0.5( .مد متصل: لسََّماءَ ا

  )ن 0.5(اإليمان با' عز وجل  )4

 )ن 0.5(اإليمان بالقدر خيره وشره 

 )قطن 6( :االقتداء واالستجابة: ثانيا

 )ن 1( .أربعون سنة )1

َبَِّك الَّذِي خَلََق  )2 َك اْلَأكْرَمُ  خَلََق اْلِإنسَانَ مِْن عَلٍَق  اقْرَْأ بِاسِْم ر ُّ َب مَ بِالْقَلَمِ  اقْرَْأ وَر َّ  الَّذِي عَل
مَ اْلِإنسَانَ مَا لَْم يَعْلَمْ  َّ  )ن 2(  عَل

 )ن 1( . سرية بدأت دعوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )3

 )ن 1( .في شهر رمضان تصلى صالة التراويح )4

 )ن 1( ".من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه: "قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )5

 )قطن 6( :القسط والحكمة: ثالثا

. التعذيب الذي نالها من فرعونرغم آمنت با' وبرسالة موسى عليه السالم رغم إغراءات السلطة والملك و )1

  )ن 1.5(

 )ن 1.5( .قها مولودا رغم أنها عاقر ال تلداستجاب هللا لدعائها ورز )2

  )ن 1(الرفق واللين اِنطالقا  )3

 المملكة المغربية

  والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

  الحسيمة – تطوان –جهة طنجة ل

  وزانالمديرية اإلقليمية ل

  قلعة بني روثن. م. م

  ألقسام السنة السادسة ابتدائي –األسدس األول  –االمتحان الموحد المدرسي 

  2017دورة يناير 

 )عناصر اإلجابة( التربية اإلسالميةمادة 

https://motamadris.ma/


 

  )ن 1(الموعظة بالتي هي أحسن 

  )ن 1(التلطف في الخطاب ما أمكن 

https://motamadris.ma/

