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 المملكة المغربية

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين     

 الدار البيضاء الكبرىلجهة            

 نيابة موالي رشيد سيدي عثمان

 3/33 مدرسة المسجد

 

 االمتحان الموحد المحلي

 2012دورة يناير 

 التربية اإلسالمية مادة

ccc.ilalw9.www  

 المستوى     :          السادس

 

 دقيقة 54   مدة االنجاز   :      

 

 1المعامل        :        

    

 

     القرآن الكريم 

َب الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم  }} إلى قوله تعالى:{{  َوَأِسرُّوا قَ ْوَلُكْم َأِو اْجَهُروا بِِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ  }} :من قوله تعالىاكتب  (1 َوَلَقْد َكذَّ
  {{ .رَفَكْيَف َكاَن َنِكي

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

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

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

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

  :صل بخط بين الكلمة و شرحها (2

 

 إليه تبعثون من القبور ○                 ○األرض ذلوال                      

 لينة سهلة تستقرون عليها ○           ○       إليه النشور                        

 

   

 ؟ ما هي اآلية التي تبين أن هللا تعالى ال يخفى عليه شيء (3

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

__________________________________________________________________ 

 والعبادات :    ةديالعق    
 

 أدرج الصفات التالية داخل الجدول التالي:  (1
 

 البقاء  -العمى    -الوحدانية    -العجز                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 صنف ما يلي حسب الجدول أسفله :    ( 2             

                                                                      

البلوغ –اإلسالم  -النية    -اإلعتكاف في العشر األواخر من شهر رمضان  -ترك األكل والشرب  -تأخير السحور   

.عدم تعمد القيء –العقل    

 

 سننه فرائضه  شروط الصيام 
- ......................................  

-.......................................  

- .....................................  

- ........................................  

-.........................................  

- ........................................  

- ........................................  

-..........................................  

- ........................................  

 

 الصفة المستحيلة الصفة الواجبة

- ......................  

- ......................  

 

- ........................  

- ........................  

 

http://www.9alami.com/
http://www.9alami.com/
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 اآلداب و السيرة :    
 

 صلى هللا عليه وسلم ه  ولمن ق أتمم (1
 

 "       ........... أو ليصمت............................................" من كان ..................
 

  كر ثالثة من آداب الطعام والشراب.ذأ (2

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

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

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

  شطب على الجواب غير الصحيح.  (3

 جرته من مكة نحو يثرب في :اختبأ الرسول أثناء ه -         

 

 غار أحد ( -غار حراء   -) غار ثور                                 
          

                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المملكة المغربية

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين     

 لجهة الدار البيضاء الكبرى           

 نيابة موالي رشيد سيدي عثمان

 3/33 مدرسة المسجد

 

 االمتحان الموحد المحلي

 2012دورة يناير 

 التربية اإلسالمية مادة

 التصحيح

 المستوى     :          السادس

 

 دقيقة 54مدة االنجاز   :         

 

 1المعامل        :        

    ن // 4// القرآن الكريم     

 

َب الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم  }} قوله تعالى: إلى{{  َوَأِسرُّوا قَ ْوَلُكْم َأِو اْجَهُروا بِِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ  }} من قوله تعالى:اكتب  (1 َوَلَقْد َكذَّ
 ن // 3//  {{ .رَفَكْيَف َكاَن َنِكي

( ُهَو الَِّذي 31( َأََل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْْلَِبرُي )31َوَأِسرُّوا قَ ْوَلُكْم َأِو اْجَهُروا بِِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر )
َماِء َأْن ََيِْسَف ِبُكُم  (31َل َلُكُم اْْلَْرَض َذُلوَلا فَاْمُشوا ِف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه َوإِلَْيِه النُُّشوُر )َجعَ  أَأَِمْنُتْم َمْن ِف السَّ

َماِء َأْن يُ ْرِسَل َعَلْيُكمْ 31اْْلَْرَض فَِإَذا ِهَي ََتُوُر ) ( َوَلَقْد  31َحاِصباا َفَستَ ْعَلُموَن َكْيَف َنِذيِر ) ( أَْم أَِمْنُتْم َمْن ِف السَّ
َب الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َفَكْيَف َكاَن َنِكرِي )  (31َكذَّ

 ن ) ربع نقطة عن كل جواب صحيح (// 5.0: // صل بخط بين الكلمة و شرحها (2

 

 لقبورإليه تبعثون من ا ○                 ○األرض ذلوال                      

 لينة سهلة تستقرون عليها ○           ○       إليه النشور                        

 

   

 ن // 5.0//  ؟ ما هي اآلية التي تبين أن هللا تعالى ال يخفى عليه شيء (3

 

 ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ 
__________________________________________________________________ 

   

 والعبادات :    ةديالعق  
 

 //( نصف نقطة لكل جواب صحيح)ن  1// ( أدرج الصفات التالية داخل الجدول التالي: 1
 

 البقاء  -العمى    -الوحدانية    -العجز                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفة المستحيلة الصفة الواجبة

الوحدانية -  

البقاء -  

 

العمى -  

العجز -  
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 ن ) ربع نقطة لكل جواب صحيح //( 2// صنف ما يلي حسب الجدول أسفله : ( 2             

                                                                      

 

 سننه فرائضه  شروط الصيام 

اإلسالم -  

البلوغ -  

العقل -  

شربترك األكل وال -  

النية -  

 

تأخير السحور -  

اإلعتكاف في العشر األواخر .-  

عدم تعمد القيء. -  

 

 

__________________________________________________________________ 

   
 

 

 اآلداب و السيرة :    
 

 ن // 1// صلى هللا عليه وسلم أتمم من قوله   (4
 

 "       أو ليصمت خيرايؤمن باهلل واليوم االخر فليقل " من كان 
 

 // ) نصف نقطة لكل جواب صحيح( ن 1.0// كر ثالثة من آداب الطعام والشراب. ذأ (0

 

 تسمية هللا في بدايته  //  األكل باليمين  //  عدم اإلسراف في الطعام  //  

 من األكل والشربالشرب على دفعات  //  تجنب النفخ في الطعام والتنفس في الماء  //  حمد هللا عند االنتهاء 

 ن // 5.0// شطب على الجواب غير الصحيح.  (6

 اختبأ الرسول أثناء هجرته من مكة نحو يثرب في : -         

 

 غار أحد ( -  غار حراء -) غار ثور                                 
          

                   

 ا
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