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 )قطن 8( )والعقیدة القرآن الكریم(تزكیة : أوال

ِِّهْم ﴿: اكتب من قولھ تعالى )1 َِّذيَن كََفُروا بَِرب مع الشكل  ﴾َضَالٍل كَِبيٍر  ...﴿: إلى قولھ تعالى ﴾...َو�ِ

 )ن 4(. التام

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

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

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

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

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

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

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

 )ن 2(: اشرح ما یلي )2

  ً ���ِ�َ�  ............................................................................... :...............................  

  ِ�ْ�َ�ْا�  ....................................................................................................... :....... 

  
 )ن 1( :صل بخط بین المثال والقاعدة التجویدیة الموافقة لھ )3

  .مسبوقة بیاء ساكنة سكونا میتاترقیق الراء ألنھا         الَمِصيُر 

          نقل حركة الھمزة إلى الساكن قبلھا.  

  .مد متصل          َجاءَنا

 )ن 1(: أمام ما یمثل ركنا من أركان اإلیمان (×)ضع عالمة  )4

    الصیام      لمالئكةبااإلیمان 

    بالیوم اآلخراإلیمان     الصالة

  

 المملكة المغربیة
  والتكوین المھني وزارة التربیة الوطنیة

 والتعلیم العالي والبحث العلمي
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین

  الحسیمة – تطوان –جھة طنجة ل
  وزانالمدیریة اإلقلیمیة ل

  قلعة بني روثن. م. م

  2017/2018:   السنة الدراسیة

  دقیقة 45:   مدة اإلنجاز
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  .....: ......  رقم االمتحان
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 )قطن 6( :االقتداء واالستجابة: ثانیا

 )ن 1( كم كان عمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حینما نزل علیھ الوحي؟ )1

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

 )ن 2(؟ ما ھي أولى اآلیات القرآنیة التي نزلت على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وھو في غار حراء )2

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

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

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

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

 )ن 1( :أكمل بالكلمة المناسبة مما یلي )4

 .العشاء –المغرب  –شعبان  –رمضان 

  ......................بعد صالة .................... تؤدى صالة التراویح في 

 )ن 1( :أكمل الحدیث الشریف التالي )5

  »............................................................................................الصالةُ خیرُ «: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 )قطن 6( :القسط والحكمة: ثالثا

لذي رزقھا مران كانت عاقرا، لكنھا كانت راضیة بقضاء هللا متفائلة برحمتھ، فبماذا سمت المولود ااِمرأة ع )1

 )ن 1.5( هللا إیاه بعد صبرھا؟

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

  )ن 1.5( ؟ما اسم المرأة التي أنقذت موسى علیھ السالم من القتل وربتھ )2

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

ِ ﴿: قال تعالى )3 �َ�ٰ َ��ِ�ِ� رَ�َِّ� �ِ�ْ��ِْ��َ�ِ وَا�ْ�َ�ْ�ِ�َ�ِ اْ��َ�َ�َ� ْ��َ�ُ  ،اْدعُ إ� ّ��ِ� ِ��َ أ� َ  ،وَ�َ�دِ�ْ�ُ� �ِ�� �ُ� �َ�ّ ّن� رَ� �ْ�َ�ُ  إ� أ�

 ِ �ِ��ِ��َ �َ� ��ّ�َ �َ�ِ�،  َ��ِ�َ��ُْ�ْ��ِ� ُ�َ�ْ�   .]125یة اآل، سورة النحل[ ﴾وَ�ُ�َ أ�

منھج الرسل في الدعوة إلى توحید هللا  یُعتبَر منما أمام ) ×(أعاله، ضع عالمة القرآنیة  ةیاِنطالقا من اآل

  )ن 3( :وعبادتھ

    الرفق واللین      والقسوةالشدة 

    الترھیب المتواصل    تي ھي أحسنالموعظة بال

    المكر والخداع    التلطف في الخطاب ما أمكن
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 )قطن 8( )والعقیدة القرآن الكریم(تزكیة : أوال

 )ن 4(: الجزء المطلوب )1

�َ وَ�ِ�َْ� ا�ْ�َِ���ُ ﴿ �ّ َّ�ِ�ِْ� �َ�َاُب َ��َ� �ِ�َ� َ��َ�ُوا �ِ� �ّ �ْ�ُ�ا �ِ��َ� �َ�ِ�ُ�ا �َ�َ� �َ�ِ��ً� وَِ��َ �َ�ُ�رُ  وَ�ِ� ذَا أ� �ُ  إ� �ّ �َ�َ �َ�َ�دُ �

 ٌ��ِ�َ� �ُْ�ِ� ��َ� �َْ� �َ�ُْ� �َ�َ�َ�ُ�َ� أ� �ْ�َِ� �ِ��َ� �َ�ٌْج َ��� �َ� أ� �ّ �ُ �َ� �َِ� ا�ْ�َ�ِْ� �ُ� �ّ َل ا�� �ّ �َ� �َ� �َ�ْ�ُ �ْ�َ� وَ� َ�َ� �َْ� �َ�ء�َ� �َ�ِ��ٌ �َ�َ�ّ� �ُ�ا �

� �ِ� َ��َ�ٍل َ��ِ��ٍ  �ّ� ��ُ�ْ إ� ْن أ�   ﴾ �ِ� �َْ�ءٍ إ�

  )ن 1(. صوتا منكرا: شھیقا )2

 )ن 1(. شدة الغضب: الغیظ

  )ن 0.5( .ترقیق الراء ألنھا مسبوقة بیاء ساكنة سكونا میتا: المصیر )3

  )ن 0.5( .متصلمد : جاءنا

  )ن 0.5( .بالمالئكةاإلیمان  )4

 )ن 0.5( .بالیوم اآلخراإلیمان 

 )قطن 6( :االقتداء واالستجابة: ثانیا

 )ن 1( .أربعون سنة )1

ّ��ِي �َ�ََ�  )2 ��َ�نَ �ِْ� �َ�ٍَ�  ا�ْ�َأ� �ِ��ِْ� رَ�َِّ� ا� �ْ�َمُ  �َ�ََ� اْ��� ّ�َ� ا�ْ�� �َ �َ �ِ��ْ�َ�َ�ِ  ا�ْ�َأ� وَر �ّ ّ��ِي �َ�  ا�

��َ�نَ �َ� �َْ� �َ�ْ�َ�ْ �َ اْ��� �ّ  )ن 2(  �َ�

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

 )ن 1( .العشاءبعد صالة  رمضانتؤدى صالة التراویح في  )4

 )ن 1( ".فلیستكثرالصالة خیر موضوع، فمن استطاع أن یستكثر : "قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )5

 )قطن 6( :القسط والحكمة: ثالثا

  )ن 1.5(. مریم )1

 )ن 1.5( .آسیة بنت مزاحم )2

  )ن 3( :وضع عالمة أمام الخانات المناسبة )3

  ×  الرفق واللین      والقسوةالشدة 

    الترھیب المتواصل  ×  الموعظة بالتي ھي أحسن

    المكر والخداع  ×  التلطف في الخطاب ما أمكن

  

 المملكة المغربیة
  والتكوین المھني وزارة التربیة الوطنیة

 والتعلیم العالي والبحث العلمي
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین

  الحسیمة – تطوان –جھة طنجة ل
  وزانالمدیریة اإلقلیمیة ل

  قلعة بني روثن. م. م

  ألقسام السنة السادسة ابتدائي –األسدس األول  –االمتحان الموحد المدرسي 
  2018دورة ینایر 

 )عناصر اإلجابة( التربیة اإلسالمیةمادة 
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