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 2019دورة يونيو  -اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية  املوحد االمتحان

 مادة: اللغة العربية والتربية اإلسالمية
 ................................................ اسم املصحح وتوقيعه:         ......... /60النقطة :                 ساعة ونصف    : مدة االنجاز                         

 أوال: اللغة العربية

 النص:

كثيرا. في أحد  الحديقةكانت ياسمين تحب هذه ...قرب منزل ياسمين توجد حديقة جميلة فيها زهور بيضاء وصفراء وحمراء

أسنانه.  ةفرأت وحشا حديديا ضخمخرجت إلى الشرفة ، صوتا مخيفا وشروق الشمس فسمعت ياسمين استيقظت األيام

 ل. جرافة تزيل الحديقة ليشيد مكانها بيت جمي هاأنبكن أمها أخبرتها ل التهاما، فزعت ياسمين كثيرا وحزنت، لتهم الحديقةي

ذهبت الطفلة ياسمين إلى املدرسة حزينة وأخبرت أصدقاءها بما حدث لحديقة الحي، فاتفق األطفال جميعهم على إنشاء 

، فتعاون الجميع سعيا إلنشاء حديقة جميلة تزينها زهور مساعدتهمأمام بيت صديقتهم. فطلبوا من األهل  صغيرةحديقة 

 !والبيئة النظيفة، بةالطبيعة الخال وورود ذات ألوان مبهجة. فما أجمل 

 (بتصرف 114.الصغير . عدد  ي) العرب 

I.   ن20:)القراءة و الشكلول : املجال الرئيس ي ال(  

 النص ثم أجب عن السئلة :  )ي(اقرأ

 : ب  استخرج)ي( من النص مرادف -أ   -1
 
 ..........................................................................ى: ن

 استخرج)ي( من النص ضد -ب 
 
 ر  : ف

 ح 
 
                      ن(2)                                            ........     .................................................................: ة

                                                                                           ن(1)                                                                                                          :  نوعية النصأمام )×( العالمة  )ي(ضع -ـ2

 رسالة                                   قصة                           قصيدة              :النص عبارة عن

 (ن2)                                                                                                                          ؟عنوانا مناسبا للنص )ي(اقترح. 3
......................................................................................................................................................................................................... 

 ن(1)                                                                                             ؟عالمة أمام القيم التي يتضمنها النص )ي(ضع -4

 التعاون                                     العفو                           املحافظة على البيئة        

 ن(1)                     من النص أسلوبا للتعجب؟                                                                                     )ي(استخرج -5
...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ن(2)                                            ملاذا حزنت ياسمين؟                                                                                                   -6
......................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ن(2)           ؟                                                         الفكار التالية حسب النص بوضع الرقام املناسبة )ي(رتب -7

          مساعدة األهل لألبناء      -                                 نشاء حديقة جديدةإ -

                     حزن ياسمينفزع و -                                              التهام الجرافة للحديقة -

 

 

 

 

 ........................................................اسم التلميذ ونسبه: 

 ..................................................................رقم االمتحان: 

 .................................................................اسم املؤسسة: 

 ............................................................الوحدة املدرسية: 
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 ن(3)                           ؟                                                                   مكانها  منزل  ما رأيك في إزالة الحديقة وتشييد-8
.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

 ن(6)                                                              .اشكل)ي( ما كتب بخط مضغوط في النص شكال تاما: الشكل  -9

II. ( 51املجال الرئيس ي الثاني : الدرس اللغوي)ن 

 (ن6: ) (التراكيب) ول:املجال الفرعي ال  .1

 ن(1)                                                       التالية: ترسيمةمن النص جملة تندرج عناصرها في ال استخرج)ي( -1 

 مضاف إليه مفعول معه واو املعية فاعل فعل

     

 ن(1)                                                                               استخرج)ي( من النص كلمات تمثل الظواهر التالية:  -2

 مفعول ألجله توكيد بدل نعت سببي

    

 ( ن1)                                              : و ما يناسبها من  الظاهرة التركيبية املسطر عليها بخط  الكلمة )ي(صل -3

 لكن  -
 
 حال - •أخبرتها بأنها جرافة  هام  أ

 ذهبت ياسمين إلى املدرسة  -
 
 نعت حقيقي - • حزينة

د بيٌت   - ِّ
ي 
 
 خبر الناسخ الفعلي - • جميٌل ش

  تحب  كانت ياسمين  -
 
 اسم الناسخ الحرفي -                                                          • الحديقة

  )ي(حول -4
 
  الجملة ) ش
 ي 

 
 ن(1)                                 ؟  لى املبني للمعلومإ( من املبني للمجهول الجميل   د البيت

- ............................................................................................................................................................................................................................ 
  لتهم  ي  )  :الجملة التالية )ي(أعرب-5

 
 التهام الحديقة

 
 ن(2)                                                                                        (ا

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

........................................................................................................................................................................................................................... 
 ن(6الصرف و التحويل : ) :نياملجال الفرعي الثا . 2

 ن(1.5)                                                                                                                            من النص ما يلي: )ي(استخرج -1

 فعل ناقص فعل سالم فعل مثال

   

 ن(2)                                                                                                                    :من الفعل " سمع " ما يلي )ي(صغ -2

 اسم اآللة منه مصدره اسم املفعول منه اسم الفاعل منه الفعل

     سمع

 ن(1)                                                                                                        يين:التال السمينمن النص ا )ي(استخرج -3

 ................................................................................................................: اسم منسوب  -
 .................................................................................................................. :اسم ممدود  -
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 ن(1.5)                                                                                    :  بالحروف العداد املوجودة بين قوسين  )ي(اكتب -4

 رساالت........................... .......... (10كتب و ) .......................................( 4قصة و ) ............................................................( 15ت )قرأ -

 ن(3اإلمالء: ): ثالث. املجال الفرعي ال3

     ن(1)                                                          : تينالتالي تينالسماء التي تحتها سطر مع الشكل في الجمل )ي(نون  – .1

 ...................................................................................................................... -عن حاله.     الفتىسألت   -
 ............................................................................................................. -في املحكمة.   القاض يشاهدت  -

 ن(1)                                                                                                                                :امأل)ي( الفراغ بهمزة مناسبة .2

اطِّ 
 
ا.....          -         سس  ـــــــ.... م            -.......        خ  د  م 

 
ف  ...ة                   دِّ

 ن(1)                                                                                 لية كتابة صحيحة؟    الجمل التا فيبن( /ابن) )ي(اكتب .3

 .الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين ..........عمر .... -

 .بطوطة رحالة مغربي .............. -

III. ن(15: )إلنشاءا لث:املجال الرئيس ي الثا 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

كتبتعتبر الحدائق مكانا للراحة واالستجمام، إال أنها تتعرض للتلوث من طرف 
 
رسالة  )ي(بعض الزائرين، ا

 .إلى ما ينبغي القيام به للحفاظ على بيئة سليمة افي حدود عشرة أسطر تتطرق فيه لصديقك

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................................................ 
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 ثانيا: التربية اإلسالمية

 الوضعية:

 

 

 

 

 عاله أجب عما يلي:أانطالقا من الوضعية  ❖

 ن(2,5.      )سورة القلم آيات بينات من لختك ما تاله اإلمام من )ي(اكتب .1

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

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

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

 ن(1)                                                       )مهين (    -  ) تدهن(  الكلمتين التاليتين:لها  )ي(اشرح .2

 ............................................................................ (مهين)مة لشرح ك ................................................................... ( تدهنكلمة ) شرح 

  )ي(حدد .3
 
 ن(1)    :                                                              آء ( لها الحكم التجويدي في كلمة )مش

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

                                   ن(  0,5)             التهمة املوجهة للنبي صلى هللا عليه وسلم من قبل املكذبين في بداية اآليات.               اذكر)ي( لها .4

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

                  ن(1): أمام العبارات املناسبة)×( وذلك بوضع عالمة وسلم،  صلى هللا عليه صبر و حلم الرسول  بالعبارات التي تدل علىك تأخ )ي(ذكر .5

 كان صلى هللا عليه و سلم:

 .....  آذاه عمن متجاوزا – ج -        .....  إليه أساء من مع باملثل معامال – ب -     ....  قدره و  هللا بقضاء راضيا محتسبا صابرا – أ

 ن(0,75) ..................................................................................................................................................... لها مراتب الدين الثالث:)ي( اذكر  .6

ن(                                                            1,5)                                                       لختك معنى الصيام شرعا و اذكر لها شرطين من شروط الصيام )ي(اذكر .7

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

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

 (     ن0,25)                                                                  .           حكم صيام شهر رمضان انطالقا من اآلية أعالهلها  )ي(حدد .8

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

 ن(1,5؟       )وكيفية االعتبار من هذه القصة ، لختك بشكل مختصر عن أصحاب الجنة وما وقع لهم )ي(تحدث .9

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

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

 حظ سعيد 

رافقت والدك إلى املسجد ألداء صالة العشاء وصالة التراويح، فوجدت  اإلمام يلقي درسا دينيا، تطرق فيه إلى  رمضانيفي يوم 

ث فيها عن مراتب الدين، وحق املسكين في اإلسالم مستدال بقصة أصحاب الجنة، كما ركز على مفهوم  عدة مواضيع تحد 

ْم : انطالقا من اآلية التالية الصيام موضحا حكمه وشروطه
 
ك ْبل 

 
ْن ق  م 

ين  ذ 
َّ
ى ال

 
ل ب  ع  ت 

 
ما ك

 
يام  ك  

ْم الص 
 
ْيك

 
ل ب  ع  ت 

 
و ك

 
ن ذين آم 

َّ
ا ال ه  ا أيُّ "ي 

."          سورة البقرة اآلية 
 
ون

 
ق
َّ
ت
 
ْم ت

 
ك
َّ
ل ع 

 
 .182ل

بسم هللا الرحمن الرحيم نُّ والقلم وما  قوله تعالى" ، منما تيسر من سورة القلم في الركعة األولى وأثناء صالة العشاء قرأ اإلمام

رون
 
ْسط يم " إلى قوله تعالى "ي  م 

 
ن اء ب 

َّ
از مش  ، وعند عودتك طلبت منك أختك أن تحدثها عن األمسية الدينية." همَّ
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 أوال: اللغة العربية

 النص:

 كانت ياسمين تحب هذه ...قرب منزل ياسمين توجد حديقة جميلة فيها زهور بيضاء وصفراء وحمراء
 
 ا
 
 ح  ل

 
 ديق
 
كثيرا. في أحد  ة

 ،أسنانه ةالشرفة فرأت وحشا حديديا ضخمخرجت إلى ، صوتا مخيفا وشروق الشمس فسمعت ياسمين استيقظت األيام

  التهاما، فزعت ياسمين كثيرا وحزنت، لتهم الحديقةي
 
  ن  ك  ل

 
 م  أ

 
 ها أ

 
 ب  ها ت  ر  ب  خ

 
 ر  ج   هان  أ

 
 اف
 
  ة
 
  زيل  ت

 
 ا
 
 ح  ل

 
 ديق
 
 ل   ة

 ي 
 
 ي  ش

 
 م   د

 
 ك
 
 . ل  ميج   ت  ي  ها ب  ان

ذهبت الطفلة ياسمين إلى املدرسة حزينة وأخبرت أصدقاءها بما حدث لحديقة الحي، فاتفق األطفال جميعهم على إنشاء 

، فتعاون الجميع سعيا إلنشاء حديقة جميلة تزينها زهور مساعدتهمأمام بيت صديقتهم. فطلبوا من األهل  ة  غير  ص  حديقة 

 وورود ذات ألوان مبهجة. فما أجمل 
 
 ا

 
 بيع  لط

 
  ة
 
 ا
 
 ل
 
 خ
 

 ب  ل
 
 !يفةنظوالبيئة ال، ة

 (بتصرف 114.الصغير . عدد  ي) العرب 

I.   ن20:)القراءة و الشكلول : املجال الرئيس ي ال(  

 اقرأ النص ثم أجب عن السئلة : 

 : ب  استخرج)ي( من النص مرادف -أ   -1
 
 ى: ن

 
د ي 

 
 ن(1)        ش

 استخرج)ي( من النص ضد -ب 
 
 ر  : ف

 ح 
 
  :ة

 
ة
 
ين ز 

                                                         ن(1)     ح 

                                                                                           ن(1)                                                                                                            :  نوعية النصأمام )×( العلمة  )ي(ضع -2

 رسالة                                   قصة                           قصيدة              :النص عبارة عن

 (ن2)                                                                                                                           ؟عنوانا مناسبا للنص اقترح)ي(  -3

❖  
 
 .ل العناوين التي تمت للنص بصلةقب  ت

 ن(1) =                                                                                            ؟علمة أمام القيم التي يتضمنها النص )ي(ضع -4

 ن  (0,5)التعاون                                     العفو                     ن      (0,5)املحافظة على البيئة        

                             ن(1)                      من النص أسلوبا للتعجب؟                                                                                     )ي(استخرج -5

 ما أجمل الطبيعة، والبيئة النظيفة!

 ن(2)                                             ملاذا حزنت ياسمين؟                                                                                                   -6

 .ن الجرافة التهمت الحديقة املجاورة ملنزلهال  ❖

 ن(2)  =             ؟                                                            رتب الفكار التالية حسب النص بوضع الرقام املناسبة -7

      ن   (0,5)مساعدة األهل لألبناء      -                          ن   (0,5)إنشاء حديقة جديدة       -

    ن   (0,5)           حزن ياسمينفزع و -                              ن   (0,5)التهام الجرافة للحديقة   -

 ن(3)                            ؟                                                                   مكانها  منزل  ما رأيك في إزالة الحديقة وتشييد-8

  ي   ❖
 .عن موقفه اتجاه هذا القرار مع التعليل ر املتعلم  عب 

 

 سلميةوالتربية ال  اللغة العربية ة: ادم

 ساعة ونصف:مدة النجاز

 

 

 الكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 الحسيمة-تطوان-جهة طنجة

 مديرية شفشاون 

 

   الجابة عناصر 

 



2 
 

 ن(6)            خطأ( عن كل ن0,5تخصم )         (انظر النص )  .اشكل)ي( ما كتب بخط مضغوط في النص شكل تاما: الشكل  -9

II. ( 51املجال الرئيس ي الثاني : الدرس اللغوي)ن 

 (ن6: ) (التراكيب) ول:املجال الفرعي ال  .1

 ن(1)                                                      التالية: ترسيمةمن النص جملة تندرج عناصرها في ال استخرج)ي( -1

 مضاف إليه مفعول معه واو املعية فاعل فعل

 الشمس شروق و ياسمين استيقظت

 ن(1) =استخرج)ي( من النص كلمات تمثل الظواهر التالية:                                                                            -2

 مفعول لجله توكيد بدل نعت سببي

 ن(0,25) سعيا ن(0,25) جميعهم ن(0,25) ياسمين ن(0,25) ضخمة

 ن( 1) =                                          : و ما يناسبها من  الظاهرة التركيبية املسطر عليها بخط الكلمة )ي(صل -3

هالكن  - م 
 
 ن(0,25)حال - •أخبرتها بأنها جرافة  أ

 ذهبت ياسمين إلى املدرسة  -
 
 ن(0,25)نعت حقيقي - • حزينة

د بيت    -  
ي 
 
 ن(0,25)خبر الناسخ الفعلي - • جميل  ش

 كانت ياسمين  -
 
 ن(0,25)اسم الناسخ الحرفي -                                                          • تحبُّ الحديقة

  )ي(حول -4
 
  الجملة ) ش
 ي 

 
 ن(1)                                ؟  لى املبني للمعلومإالجميل( من املبني للمجهول  د البيت

-  
 
د  أحمد  البيت ي 

 
 الجميل  ش
  يلتهم  )  :الجملة التالية )ي(أعرب-5

 
 التهام الحديقة

 
 ن(2)  =                                                                                  (ا

 ن(1) آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. علىيلتهم: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة 

 ن(0,5) آخره. علىالحديقة: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة 

 ن(0,5) آخره. علىالتهاما: مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة 

 ن(6) الصرف و التحويل : :نياملجال الفرعي الثا . 2

 ن(1.5) =                                                                                                                        من النص ما يلي: )ي(استخرج -1

 فعل ناقص فعل سالم فعل مثال

 ن(0,5) رأى ن(0,5) حزن  /ذهب ن(0,5) توجد

 ن(2) =                                                                                                                     :من الفعل " سمع " ما يلي )ي(صغ2

 اسم اآللة منه مصدره اسم املفعول منه اسم الفاعل منه الفعل

 ن(0,5) سماعة ن(0,5) سمع ن(0,5) مسموع ن(0,5) سامع سمع

 ن(1) =                                                                                                     يين:التال السمينمن النص ا )ي(استخرج 3

 ن(0,5) حديدي  : اسم منسوب  -
 ن(0,5) حمراء/صفراء/بيضاء :اسم ممدود  -

 ن(1.5) =                                                                             :  بالحروف العداد املوجودة بين قوسين  )ي(اكتب -4

 ن(0,5ن( + )0,5ن( + )0,5)  رساالت. عشر (10كتب و ) أربعة( 4قصة و ) خمس عشرة( 15ت )قرأ -

 ن(3الملء: ): ثالث. املجال الفرعي ال3
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     ن(1) =                                                     : تينالتالي تينالسماء التي تحتها سطر مع الشكل في الجمل )ي(نون  – .1

 ن(0,5) عن حالهفتًى سألت  -عن حاله.     الفتىسألت   -
 ن(0,5) .في املحكمة قاض  شاهدت  -في املحكمة.   القاض يشاهدت  -

 

 ن(1) =                                                                                                                     :الفراغ بهمزة مناسبةامأل)ي(  .2

اط  
َ
 ـــــــم            -        ن(0,25) ئ  خ

َ
                ن(0,25)ة َد ئ  َما          -        ن( 0,25) سس  ؤ

 
ف  ن(0,25) ء  د 

 ن(1) =                                                                             لية كتابة صحيحة؟    الجمل التا فيبن( /ابن)اكتب  .3

 ن(0,5) .الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين بنعمر  -

 ن(0,5) .بطوطة رحالة مغربي ابن -

III.  ن(15: )لنشاءا لث:الثااملجال الرئيس ي 

 

 

 يراعى في منتوج املتعلم ما يلي:

  ن(4)تقنية كتابة رسالة خطية وعناصرهااحترام 

 ن(3) االرتباط باملوضوع وااللتزام بالحجم املحدد 

 ( 4تسلسل وانسجام الفكار فيما بينها)ن 

 ( 2سلمة اللغة من الخطاء)ن 

 ن(1) الستعمال الصحيح لعلمات الترقيما 

ن(1) املقروئية والتنظيم املادي للمنتوج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتب
 
رسالة  )ي(تعتبر الحدائق مكانا للراحة واالستجمام، إال أنها تتعرض للتلوث من طرف بعض الزائرين، ا

 .بيئة سليمةلحفاظ على ما ينبغي القيام به لإلى  افي حدود عشرة أسطر تتطرق فيه لصديقك
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 ثانيا: التربية السلمية

 الوضعية:

 

 

 

 

 

 عله أجب عما يلي:أانطلقا من الوضعية  ❖

 ن(2,5)سورة القلم  آيات بينات من ما تله المام من لختك )ي(اكتب .1

 س  والقلم وما يَ  ن   بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 أما  ؛رونط

 
  بن   َت ن

 لك أل  ن  إو  ؛ك بمجنون عمة رب 
ً
 ن  إو  ؛غير ممنون  جرا

 
 ك لعلى خ
 
 ؛عظيم  ق  ل

 
 
 ب ؛بصرونر وي  بص  فست

َ
  َو ك ه  رب   ن  إ   ؛كم املفتون يي  أ

َ
 أ

َ
  ؛دينعلم باملهتَ أعن سبيله وهو  ن ضل  م بَم عل

َ
 ف

 
  ط  ال ت

 
 ود   ؛بينع املكذ

 
ن  ده  وا لو ت

  ؛دهنون في  
 
 َح  ع كل  ط  وال ت

 
 هم  مهين؛  فال

 
 .يمم  نَ اء ب  از مش

 ن(1) =                                                                                                                       ( )مهين    -الكلمتين التاليتين:   )تدهن(      لها  )ي(اشرح .2

 ن(   0,5) و دنيءحقير  (مهين)مة لشرح ك ن(   0,5)  تالين و تصانع ( تدهنكلمة ) شرح

  )ي(حدد .3
 
 ن(1):   املد املتصل                                                             آء ( لها الحكم التجويدي في كلمة )مش

                                       ن(  0,5)                                                        التهمة املوجهة للنبي صلى هللا عليه وسلم من قبل املكذبين في بداية اآليات.               اذكر)ي( .4

 : الجنون املوجهة للنبي صلى هللا عليه وسلم من قبل املكذبين في بداية اآلياتالتهمة 

ن(                  1) =  : أمام العبارات املناسبة)×( وذلك بوضع علمة وسلم،  صلى هللا عليه بالعبارات التي تدل على صبر و حلم الرسول ك تأخ)ي( ذكر  .5

 كان صلى هللا عليه و سلم:

 ن(   0,5) ×  آذاه عمن متجاوزا – ج -   .....  إليه أساء من مع باملثل معامل – ب -   ن(0,5) ×  قدره و  هللا بقضاء راضيا محتسبا صابرا – أ

6.  
 
 ن(0,75)  =                                                              ( .0,25)اإلحسان   – ( 0,25) اإليمان –( 0,25) اإلسالم  الثلث:لها مراتب الدين  )ي(ذكرا

7.  
 
ن(                                                            1,5) =                                                                                       لختك معنى الصيام شرعا و اذكر لها شرطين من شروط الصيام)ي( ذكر ا

 ن(1) هللاهو المساك عن شهوتي الفرج و البطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بغية التقرب إلى  معنى الصيام : -

 ن(0,25ن( + )0,25) .االستطاعة - البلوغ – العقل - شروط الصوم: السلم -

 (     ن0,25)                                        .                                                                           حكم صيام شهر رمضان انطلقا من اآلية أعلهلها  )ي(حدد .8

    فرض

 ن(1,5)                                      ؟      وكيفية االعتبار من هذه القصة ، لختك بشكل مختصر عن أصحاب الجنة وما وقع لهم )ي(تحدث .9

يعبر املتعلم بتعبيره الخاص عن قصة أصحاب الجنة الذين منعوا حق املسكين وامتنعوا عن أدائه لهم مما تسبب لهم في حرق  ❖

واستخالص العظات لذا يجب االعتبار من هذه القصة من خالل التفكر في الحدث  املحصول من طرف هللا سبحانه وتعالى.

 ، والتوبة إلى هللا عز وجل، ورد الحق إلى أهله.والعبر

 تطرق فيه إلى ،فوجدَت اإلمام يلقي درسا دينياصالة التراويح، رافقت والدك إلى املسجد ألداء صالة العشاء و  في يوم رمضاني

ركز على مفهوم كما  وحق املسكين في اإلسالم مستدال بقصة أصحاب الجنة، مراتب الدين، ث فيها عنعدة مواضيع تحد  

م  ": ية التاليةانطالقا من اآل  الصيام موضحا حكمه وشروطه
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والقلم وما  ن  بسم هللا الرحمن الرحيم  ، من قوله تعالى"ما تيسر من سورة القلم في الركعة األولى وأثناء صالة العشاء قرأ اإلمام

 س  يَ 
 
 هم   " إلى قوله تعالى "رونط

 
 األمسية الدينية. عن حدثهات، وعند عودتك طلبت منك أختك أن " يمم  نَ اء ب  از مش

 

 


