
 
 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 أزيالل –تادلة : لجهة
 بني مالل: نيابة

 م أوالد ارميش/م

 
 ** 1مراقبة مستمرة ** 
- األسدس الثاني  -

 

 
 السادس ابتدائي: المستوى

 التربية اإلسالمية: وحدة
 دقيقة 54:مدة اإلنجاز

 

I- (نقط   11: ) القرآن الكريم 
 :اآليات التالية من سورة القلم بالخط العادي و بدون شكلأكمل  :راالستظها -1  

 .بالمهتدين ﴾  أعلم ..............................القلم  و  ﴿ ن          -أ                        

 .يتالومون ﴾..................... يتخافتون   هم   و  ﴿ فانطلقوا  -ب                      

 .متين ﴾    كيدي       إن ..................  ساق        عن    يُكشف   ﴿ يوم -ج                      

 :و المعاني الفهم -2  
      .لي لهمأم –يتخافتون  –غير ممنون : اشرح المفردات القرآنية التالية حسب معانيها في اآليات -أ                  

 عالى في بداية سورة القلم ؟بم أقسم هللا ت -ب                 

 .احك قصة أصحاب البستان بأسلوبك الخاص -ج                 

 .اآلية التي تدّل على أن هللا تعالى يُمهل الكافرين و ال يُهملهم -من األجزاء التي كتبت  –استخرج  -د                 

 :األحكام التجويدية -3  
 .اإلمالة الصغرى –القلب  :ب ما المقصود  -أ                 

    ". فاجتباه: " حّدد األحكام التجويدية في قوله تعالى -ب                

II-  (نقط   11: ) العبادات 
  .................و ال ُيَعاَقُب .............. المستحبات ُيَثاُب :   + أكمل -1  

  .................ال ُيَعاَقُب  و.............. المكروهات ُيَثاُب +                
 ن2 :صل بسهم -2  

 .من مستحبات الصيام -خروج دم الحيض                        -               
 .من مكروهات الصيام -كثرة النوم نهارا                          -               
 .من مفسدات الصيام -الدعاء عند اإلفطار                       -               
 .من مبيحات اإلفطار -الحمل و الرضاع                         -               

 .﴿ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾: من سورة البقرة 183تعالى في اآلية  هللا قال -3  
  .استخرج من اآلية الكريمة مبيحات اإلفطار في رمضان -أ                
  ؟" فعدة من أيام أخر " ما معنى  -ب               

  ؟ما الحكمة من إباحة اإلفطار في رمضان لمن له عذر شرعي -ج               

III-    (نقط   11: ) السيرة النبوية/ اآلداب اإلسالمية و الحديث النبوي 
 (ن60: )الحديث اآلداب و: أوال  
  قتل  –قط مجروح عالج  –منع قط من الطعام -شاة أمام أخرىذبح  :مّيز بين السلوكات الالئقة و غير الالئقة فيما يلي -1  

                                                                                                                                                             .ذبح األضحية بسكين غير حادّ  –ضرب دابة بالسوط –عقرب                                                       
 .حّرم اإلسالم تناول كّل ما ُيذهب العقل و ُيعطله عن أداء وظيفته -2  

  .استشهد على ذلك بحديث نبوي شريف -أ               
 .على مستوى المجتمع –على مستوى األسرة : اعط مثاال عن أضرار المخمرات -ب              

 (ن60: )السيرة النبوية: ثانيا 

  في أّي سنة كانت حجة الوداع ؟ و لماذا ُسميت بهذا االسم ؟ -1  
 .عفي خطبة حجة الودا( ص)اذكر وصيتين اثنتين من الوصايا التي أّكد عليها رسول هللا  -2  
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