المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث
العلمي وتكوين األطر
قطاع التربية الوطنية
أكاديمية مراكش تانسيفت الحوز
نيابة الصويرة
م/م تــكـاديرت

القرآن الكريم :

اسم التلميذ و نسبه :
االمتحان الموحد المحلي على صعيد المؤسسة ....................................
 السنة السادسة من التعليم االبتدائي الدورة األولى يناير 2002النقطة النهائية :
وحدة التربية اإلسالمية
مدة اإلنجاز:

03/.......

ساعة ونصف

www.9alami.com

أ  -أكتب من قوله تعالى '' ولقد زينا السماء الدنيا..................................................................................................................

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

...................................................................................................................................................................... ...........................
..............................................................................................................................إلى قوله تعالى 'وهي تفور'' 6 ( .نقط )
ب -اشرح :
(  2نقط )
سمعوا لها شهيقا  2 ( .......................... :نقط )  -وهي تفور ................................. :

العقيدة و العبادات :
البقاء – الجهل – العجز – الوحدانية
أ  -أدرج الصفات التالية في التصنيف اآلتي:
صفات مستحيلة
صفات واجبة
...................... ...................... ......................
......................

(  4نقط )

ب -عرف الصوم ؟ ............................................................................................................
......................................................................................................................................

(  2نقط )

ج  -ضع عالمة ( * ) في المكان المناسب :

(  4نقط )
شروط الصيام

سنن الصيام

اإلفطار على تمر أو حليب
البلوغ
تعجيل الفطور و تأخير السحور
العــــــقـــــل

الحديث و اآلداب و السيرة :
أ -اتمم الحديث الشريف '' قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم '' ''من حسن إسالم المرء '' .........................................
(  2نقط )
ب  -أذكر اثنان من آداب الطعام و الشراب ؟  2 ( .....................................)2.................................)1نقط )
ج  -ضع عالمة ( * ) في المكان المناسب :
السلوك
أتتبع عورة أخي
أحترم رأي زمالئي

(  2نقط )
سلوك محمود

سلوك مذموم

د – أكمل  :هاجر الرسول (ص) من  ..................إلى  ....................رفقة .............................
و أول عمل قام به بعد الهجرة هو .......................................................................

(  4نقط )

التصحيح

القرآن الكريم  03 :نقط
 " -1ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح و جعلناها رجوما للشياطين و اعتدنا لهم عذاب السعير  ,وللذين
كفروا بربهم عذاب جهنم و بيس المصير  ,إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيق ا و هي تفور ".
 6نقط
 - 2الشرح
سمعوا لها شهيقا = سمعوا لجهنم صوتا منكرا .

نقطتان

وهي تفور = وهي تغلي من شدة الحرارة .

نقطتان

العقيدة و العبادات:

03نقط

-1
صفات واجبة
البقاء  -الوحدانية

صفات مستحيلة
الجهل – العجز
 4نقط

 - 2الصوم هو اإلمساك عن شهوتي البطن و الفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس  ,بنية التقرب و التعبد إلى هللا تعالى.
نقطتان
 -3شروط الصيام النية ,اإلسالم ,العقل ,البلوغ ,القدرة  ,دخول شهر رمضان  ,النقاء من دم الحيض أو النفاس .
نقطتان

الحديث و اآلداب و السيرة

:

 03نقط

 -1قال رسول هللا "ص" "من حسن إسالم المرء تركه ماال يعنيه" .
 3نقط
 -2من آداب الطعام و الشراب البسملة في أول الطعام  ,األكل باليد اليمين  ,الشرب مثنى ثالث ,األكل مما يليك ,قول الحمد هلل
بعد األكل و الشرب

 4نقط

 -3الصحافي الجليل الذي رافق الرسول "ص" في هجرته هو أبو بكر الصديق .

 3نقط

