
 

 وحدة التربية اإلسالمية

 

ساعة :: مدة اإلنجاز

 ونصف

   

 االمتحان الموحد المحلي على صعيد المؤسسة

 السنة السادسة من التعليم االبتدائي -

 الدورة األولى -

 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

 قطاع التربية الوطنية

 مراكش تانسيفت الحوز أكاديمية

 نيابة الصويرة

 م أيت عدي/م

 :القرآن الكريم

 مكية أم مدنية ما نوع سورة الملك؟ -1

 ....قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع: اكتب بخط واضح مع الشكل، من قوله عز وجل -2

 .إنما أنا نذير مبين: إلى قوله عز وجل                                         
 :قائد والعباداتالع

 :ضع عالمة  في الخانة المناسبة -1

 من سنن الصيام من فرائض الصيام من شروط الصيام 

    اإلمساك عن األكل والشرب

    البلوغ

    النية

    اإلسالم

    تأخير السحور

 

 :استخرج الصفة الواجبة ونقيضها مما يلي، ثم امأل الجدول حسب النموذج -2

 –العدم  –البقاء  –الوجود  –القوة  –الفناء  –العجز       

 .القدرة

 

 

 

 

 

 :اآلداب اإلسالمية

 :ان المناسبضع عالمة في المك -1

 

 مذموم مرغوب فيه السلوكات

   أتجسس على الناس

   أرد بالمثل على من مدحني

   أمضغ الطعام جيدا

   أتكلم مع الناس بكالم ذميم

   أتدخل في شؤون غيري

   أجتنب الفضول 

 

 :أتمم الحديث التالي -2

 ...................................................((.شربال تشربـوا واحــدا ك:)) قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم      

 لماذا هاجر الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة المنورة؟ -3

 كم سنة مضت على هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم؟ -4

 

 

 ة المستحيلةالصف الصفة الواجبة

 العــلــم -

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

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

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

 الجــهــل -

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

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

- ................ 
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 (نقط  5) :     القرآن الكريم  

ذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا و هي تفور تكاد تميز من الغيط كلما ألقي و بئس المصير إ و للذين كفروا بربهم عذاب جهنم

 أوفيها فوج سألهم خزنتها الم ياتكم نذير فكذبنا و قلنا ما نزل هللا من شيء  إن انتم إال  في  ضالل كبير و قالوا لو كنا نسمع 

 السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا ألصحاب السعير أصحابنعقل ما كنا في 

 
     عذاب  جهنم     ماذا أعد هللا للكافرين به و برسله السابقة استخرج من  اآليات الكريمة -2
 ( ةنقط 1) 

                                                                                              :  العقيدة و العبادات

نقط  2)                     .     الوحدانية  –العجز  –الجهل  –البقاء :  أدرج الصفات التالية في التصنيف اآلتي  - 1

                                                                                     ) 

 صفات واجبة صفات مستحيلة

 البقاء الوحدانية الجهل العجز

 

 (نقط  2) رسولي و القران كتابي     ( ص) اإلسالم ديني و هللا ربي و محمد: أكمل   -2

 

                          ما هو الصيام ؟  الصوم هو اإلمساك عن شهوتي البطن و الفرج من طلوع الفجر إلى  غروب الشمس   -3

 (نقط  2) 
 

                   ( ةنقط 1.5)                                              :ضع عالمة  في الخانة المناسبة -4

 من سنن الصيام من فرائض الصيام 

  * البلوغ

 *  اإلفطار على تمر أو حليب

 *  تأخير السحورتعجيل الفطور و

 ( ةنقط 1.5)                                            :ضع عالمة  في الخانة المناسبة - 5      

 صيام مسنون صيام مفروض 

 *  صيام يوم عرفة

  * صيام رمضان

 *  صيام االثنين و الخميس من كل أسبوع

 :والسيرة النبوي   لسمايي اإلاآلداب  
 

 ( ةنقط 1.5)  فريضة على كل مسلمطلب العلم  "  :أكمل الحديث األتي  - 1

                                            :ضع عالمة  في الخانة المناسبة - 2

 ممذمو مرغوب فيه السلوكات

 *  (     نقطة  5.5)                      أتدخل في شؤون غيري

  * (نقطة  5.5) أسمي هللا في بداية األكل                     

 *  (نقطة  5.5) أتتبع عورات الناس                           

 كانت الهجرة النبوية من مكة إلى  المدينة المنورة    :أكمل   -3

 أبو بكر الصديقوقد  رافقه في هجرته صاحبه                     

 (نقط 2)         مسجد قباء        : هو بناء أول مسجد في اإلسالم  بعد هجرته ( ص)أول عمل قام به الرسول           
 

 


