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

 (ن4ُ).ُمعُالشكلُالتامُ﴾َضََلٍل كَِبيٍر  ...﴿:ُإلىُقولهُتعالىُ﴾...َولََقْد َزيَّنَّا﴿:ُمنُقولهُتعالىُكتبُ أ (1

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

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

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

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

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

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

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

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

 (ن2ُ):ُماُيليُشرحُ أ (2

   ُشَهِيقا...............................................................................ُ:...............................ُ

   ز َـمَي َّ  .........:ُ.....................................................................................................ُت

ُ

 (ن1ُ)ُ:بخطُبينُالمثالُوالقاعدةُالتجويديةُالموافقةُلهُصلُ أ (3

 .مسبوقة بياء ساكنة سكونا ميتاترقيق الراء ألنها     يِر عِ السَّ 

     نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. 

َماء ُ.مد متصل     السَّ

 (ن1ُ):ُأمامُماُيمثلُركناُمنُأركانُاإليمانُ(×)ضعُعالمةُأ (4

ُُالشهادتانُُُبالمالئكةيمانُاإل

ُُالصالةُُباليومُاآلخراإليمانُ

 المملكة المغربية

 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية

 والتعليم العالي والبحث العلمي

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 الحسيمة – تطوان –جهة طنجة ل

 وزانية لالمديرية اإلقليم

ُأحمد شوقي. م. م

 8108/8102:  السنة الدراسية

 دقيقة 54:  مدة اإلنجاز

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

 .....: ...... رقم االمتحان

 ألقسام السنة السادسة ابتدائي –األسدس األول  – المحلياالمتحان الموحد 

 8102دورة يناير 
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ُ

 (قطن 6) :االقتداء واالستجابة: ثانيا

 (ن1ُ)ُ؟الرسولُملسو هيلع هللا ىلصماُاسمُالغارُالذيُبدأُفيهُنزولُالوحيُعلىُ (1

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

 (ن2ُ)؟ُماُهيُأولىُاآلياتُالقرآنيةُالتيُنزلتُعلىُالرسولُملسو هيلع هللا ىلصُوهوُفيُغارُحراء (2

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

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

بماذاُ.ُبه،ُلمُيكنُيدعوُإلىُاإلسالمُإالُمنُكانتُلهُصلةُقرابةُأومعرفةُسابقةُدعوةُالرسولُملسو هيلع هللا ىلصُفيُبداية (3

 (ن1ُ)؟ُتسمىُتلكُالمرحلةُمنُالدعوة

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

 (ن2ُ)ُ:أمامُكلُعبارةُمماُيلي"ُخطأ"أوُ"ُصحيح"أكتبُ (4

ُُ.ب ٍعَثُالرسولُملسو هيلع هللا ىلصُإلـىُقومهُخاصَّة ُ

أركان ُُ.لإليـماِنُستةُ 

ُُ.لإلسالِمُخـمسةُأركان

التراويحُبعدُصالةُالـمغربُفيُرمضان ُُ.ت َؤدَّىُصالةُ 

 (قطن 6) :القسط والحكمة: ثالثا

 (ن4ُ)ُ:الفقرةُالتاليةُبماُيناسبُمماُيليُأكمل (1

 مريمُأمُعيسىُ–امرأةُعمرانُُ–فاطمةُبنتُدمحمُُُ–موسىُُ–مزاحمُُآسيةُبنتُ–خديجةُبنتُخويلدُ

ابنةُصارتُعاقرا،ُولكنهاُكانتُراضيةُبقضاءُهللاُمتفائلةُبرحمته،ُفرزقهاُهللاُ.............................ُكانتُ

ُ ُُأفضلمن ُوهي ُالجنة، ُأهل ُنساء ُالسالم............................. ُعليهما .ُ ُالجُأفضلومن ُأهل نةُنساء

ُ ُأيضا .............................ُ ُأنقذت ُالتي ُفرعون، ُزوجة ُالقتلُ............................. ُمن ُالسالم عليه

ُ.وقامتُبتربيته

ِ ﴿:ُقالُتعالى (2 َب َِك بِاْلحِْكمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ اْلحَسَنَة َ ،وَجَادِلْه م بِال َّتِي ِهيَ َأْحسَن   ،اْدع  ِإلَىٰ َسبِيِل ر ب ََّك ه وَ َأعْلَم  ِإن َّ ر
 ِ ُ.]121يةُاآل،ُسورةُالنحل[ ﴾وَه وَ َأعْلَم  بِالْم ْهتَدِينَ  ،بِمَن َضل َّ عَن َسبِيلِه

ُمنُاآل ُُةياِنطالقا ُالقرآنية ُ×)أعاله،ُضعُعالمة ُأمامُ( ُمنما ُإلىُتوحيدُهللاُُي عتبَر منهجُالرسلُفيُالدعوة

ُ(ن2ُ)ُ:وعبادته

ُُالرفقُواللينُُُوالقسوةالشدةُ

ُُوالخداعُالنفاقُُالحسنةلموعظةُا

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

 (ن 4): الجزء المطلوب (1

يَاطِينِ وََأْعتَْدنَا لَهُْم عَذَاَب الس َّ ﴿ ِيَح وََجعَلْنَاهَا رُُجومًا ل ِلش َّ نْيَا بِمََصاب مَاء الد ُّ ا الس َّ ن َّ مَ   عِِ ِ وَلَقَْد زَي َّ ِهِْم عَذَاُب َجهَن َّ َب  ذِيَن َكفَرُوا بِر وَلِل َّ
 ُ لْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَِهيَ تَفُورُ   وَبِئَْس الْمَِصِ  لْقَِي فِيهَا فَوٌْج َسَألَهُْم خَزَنَتُهَا َألَْم يَْأتِكُْم   ِإذَا أُّ مَا أُّ زُ مَِن الْغَيِْظ كُل َّ َمَِ َّ تَكَادُ ت

 ٌ هُ   نَذِير َل الل َّ ُلْنَا مَا نَز َّ بْنَا وَق َلَى قَْد جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذ َّ  ﴾ مِن شَْيءٍ ِإْن َأنتُمْ ِإلا َّ فِي َضلاٍل َكبِِ ٍ قَالُوا ب
 (ن 1). صوتا منكرا: شهيقا (2

 (ن 1) .تتقطع: تميز

 (ن 5.0) .ترقيق الراء ألنها مسبوقة بياء ساكنة سكونا ميتا: السعير (3

 (ن 5.0) .مد متصل: السماء

 (ن 5.0) .بالمالئكةاإليمان  (4

 (ن 5.0) .باليوم اآلخراإليمان 

 (قطن 6) :االقتداء واالستجابة: ثانيا

 (ن 1) .غار حراء (1

َك اْلَأكْرَمُ  خَلََق اْلِإنسَانَ مِْن عَلٍَق  اقْرَْأ بِاسِْم رَب َِك ال َّذِي خَلََق ﴿ (2 َب ُّ مَ بِالْقَلَمِ  اقْرَْأ وَر مَ اْلِإنسَانَ مَا  ال َّذِي عَل َّ عَل َّ
 (ن 2)  ﴾لَْم يَعْلَمْ 

 (ن 1) . مرحلة الدعوة السرية (3

 (ن 4) :أمام كل عبارة مما يلي" خطأ"أو " صحيح"أكتب  (4

ة    (ن 5.0) خطأ .بٍُعَث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلـى قومه خاصَّ

 (ن 5.0) صحيح .لإليـماِن ستةُ أركان

 (ن 5.0) صحيح .لإلسالِم خـمسة أركان

 (ن 5.0) خطأ .تَُؤدَّى صالةُ التراويح بعد صالة الـمغرب في رمضان

 (قطن 6) :والحكمةالقسط : ثالثا

 (ن 4) .موسى – آسية بنت مزاحم – مريم أم عيسى – امراة عمران (1

 (ن 2) :ضع عالمة أمام الخانات المناسبةأ (2

 (ن 5.0) × الرفق واللين (ن 5.0)  والقسوةالشدة 

 (ن 5.0)  والخداع النفاق (ن 5.0) × الحسنةالموعظة 

 

 المملكة المغربية

 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية

 والتعليم العالي والبحث العلمي

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 الحسيمة – تطوان –جهة طنجة ل

 وزانالمديرية اإلقليمية ل

 شوقيأحمد . م. م
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