
    

 
 العرائشالمديرية اإلق ليمية ب الحسيمة  -  تطوان –جهة طنجة   األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

االمتحان اإلقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس 

 االبتدائية

 2018دورة يونيو  

 «اللغة العربية والتربية اإلسالمية  مادة »

  - عناصر اإلجابة -

 ن( 50) اللغة العربية

 ن(  20) القراءة والفهم: أوال

 ن(  2)                  تقبل جميع العناوين الصحيحة من قبيل: ضعي/ضع عنوانا مناسبا للنص: .1

 تطور الزراعة

  ن( 2)               أمام الشرح المناسب: )×( ضع/ضعي عالمة   .2

 أنجز                    اخترعابتكر:         اختبر                            

   متتاليةمتأخرة                                                     ابعة:        منتظمةمتت

 ن(  2)           استخرج/استخرجي من النص ضد كل كلمة من الكلمتين اآلتيتْين: .3

   الطبيعي ≠االصطناعي                                                    الضارة ≠النافعة 

ْد الفكرة العامة للنص .4  ن(  2)            تقبل جميع األفكار العامة الصحيحة من قبيل:   : حدِّدي/َحدِّ

 التقدم التكنولوجي في مجال الزراعة وانعكاسه اإليجابي على المردود.

 ن(  2)              الصحيحة من قبيل: اإلجاباتتقبل جميع  ما هي التعديالت التي أدخلها اإلنسان على النمو الطبيعي للنباتات؟ .5

 استخدام األسمدة الكيماوية واستعمال المبيدات الناجعة وابتكار تقنيات لإلنبات والزراعة.

 ن(  2)       الصحيحة من قبيل: اإلجاباتتقبل جميع لماذا سعى اإلنسان إلى القضاء على الحشرات واألعشاب الضارة؟  .6

 الحشرات واألعشاب الضارة للرفع من المنتوج. سعى اإلنسان إلى القضاء على

لن تتحقق إال إذا عمدت الدول إلى تكوين مزارعين على مستوى  "..ورَدْت في النص الجملة اآلتية: .7

  ."عال من التعليم والتدريب

 ن(  3)                           انُسْج/انسجي على غرارها جملة جديدة موظفا المتحكمات اآلتية: 

 المتحكمات أسفلهجميع الجمل المفيدة التي تستوفي  تقبل

 ................................................".إال إذا  .................................لن  "
 

 ن(   5)         لإلنبات والزراعة[. : إلى ......دخل اإلنسان ...أ من: ]فقرة األولى: الاضبطي/اضبط بالشكل التام  .8

 ن( عن كل كلمة مشكولة بطريقة خاطئة 0.25تُخَصم )
 

 نقطة(  15الدرس اللغوي)ثانيا: 

I. (: قطن 6) كيباالتر 
 ن(  2.5)                                    ـ أعرب/أعربي ما تحته خط في النص:1

 متتابعة: نعت منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره )تابع لمنعوته في النصب( -

 ألجله منصوب بالفتحة الظاهرة على آخرهبحثا: مفعول  -

 تقنيات: مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة ألنه جمع مؤنث سالم -

 هذه: اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم أن -

 أفضل: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره -

 ن(   1.5)                    لة بما يناسبها: ل بسهم الظاهرة التركيبية التي تحتها خط في الجملي/ص  ـ ص  2

 حال    وغروب الشمسأمطرِت السماء 

 توكيد    طازجةتؤكل الفواكهُ 

 تمييز    نفسهنََعْم، لقد حضر الكاتب 

 مفعول معه    

 
x  

  x 
 



 

ني جملة تشتمل على المستثنى بـ  "إالّ":                              3 ْن/كوِّ  ن(  0.5)                                ـ كوِّ

 تقبل جميع الجمل المفيدة التي بها مستثنى بـِ "إال"

 

 استخرجي/استخرْج من النص:  -4

                                                                                      ن(           0.5تمييز العدد:                                                                                                          ) . أ

 غالت

 ن( 1)      جملة تندرج عناصرها ضمن الترسيمة اآلتية:                                                             . ب

حرف 

 عطف

فعل مبني 

 للمجهول

نائب 

 الفاعل
 نعت

الم 

 التعليل

عل ف

 منصوب

فاعل 

ضمير 

 مستتر

مفعول 

به 

 منصوب

 نعت
حرف 

 جر

اسم 

 مجرور
 نعت

 تنجز لــــِ  فالحية معاهد أنشئت و
)تقديره 

 الزراعي الميدان في علمية بحوثا هي(
 

II. (: قطن 6) الصرف والتحويل 
 ن( 2)                 من النص كلمات تندرج ضمن الترسيمة اآلتية: /استخرجياستخرج .1

 فعل أجوف اسم منقوص فعل ثالثي ناقص اسم تفضيل

 قال عال سعى أفضل
 ن( 2)         )يذكر المترشح/المترشحة مثاال واحدا لكل عنصر( الجدول بما يناسب من النص: ي/أتممأتمم .2

 وباسم منس مصدر مكاناسم  علافاسم 

 –المبيدات  –متتابعة 

 –الضارة  –الناجعة 

 –عال  –مزارعين 

 الالزمة.

 -معاهد  – المزارع

 الميدان

اإلنتاج  –استخدام  –النمو 

 –للقضاء  –وفرة  –

 –الزراعة  –لإلنبات 

 –الحصول  –التقدم 

 –تكوين  –التوقعات 

 –التدريب  –التعليم 

 بحوثا  -تجهيز  –لإلنفاق 

 –الكيماوية  –الطبيعي 

 – فالحية –التكنولوجي 

 الزراعي -علمية 

 ن( 2)               اردة في الجملة اآلتية: بالحروف األعداد الو /اكتبياكتب .3

 .( َمالعبَ 3ُشَجْيراٍت َو )( 9) هذه المدرسة بها

 هذه المدرسة بها تسُع شجيرات وثالثة مالعب

III. ن( 3) اإلمالء:           

 (ن عن كل خطأ تم تصحيحه 0.25)                    الواردة في الفقرة اآلتية: اإلمالئية صححي/صحح األخطاء

 

 ن( 15اإلنشاء )ثالثا: 
 

 

 :اآلتيةشبكة المعايير  وفق /المترشحةيتم تقويم إنجاز المترشح
 (.........................................................................2توظيف األسلوب المناسب من أساليب الكتابة؛ )ن 

 .........ن( 3...................................................................)االلتزام بالمطلوب على مستوى الموضوع؛ 

 (........................................................................2عرض األفكار والمواقف وفق تسلسل منطقي؛ )ن 

 ..............................ن(  2............................................. )استعمال عالمات الترقيم استعماال صحيحا؛ 

 (..............................................,...............................................2القدرة على التخيل واإلبداع؛ )ن 

 ................................................ن( 3.........................................)توظيف أدوات اللغة بشكل سليم؛ 

 (............................................................... 1تنظيم الكتابة واالعتناء بنظافة الورقة، مقروئية الخط  )ن 

خاطبهم ابن الجارة قائال: هذه فوضى كبيرة.      بَهُم ْبُن اُْلجاَرِت قاِءالً: هاِذِه فَْوضا َكبيَرت  خاطَ 

عاُت أَْنتُْم ! لَْم تَْتُركو لِْلفَتاِت إِلّى اُلفُتاةَ سَ بِأْ  الرعاة أنتم ! لم تتركوا للفتاة إال الفتات. بْئسَ اُلرُّ
 



 ن( 10) التربية اإلسالمية
 الوضعيــــة:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :التعليمات

لقرآن الكريم والسيرة النبوية"، اخترَت إعداَد افتتاحية  المجلة بما في نادي "ابصفتك عضواً  .1

 من سورة القلم. /تحفظينهتحفظه

 ن( 1)                                                         أ. االفتتاحية:                                           

    

 

 

 

 

 

 

 
 ن( 1)                                                                                                     شرح الكلمتْين:ب. 

  الحلفكثير        كثير الكذب    الكالمكثير   * حالف:  

  فاحش               كثير اآلثام    شديد الكفر   * أثيم:  
 ن( 0.5)                                                                               :             لكلمةالحكم التجويدي في ا ج. 

 نقل الحركة          المد المتصل         التفخيم       : مشاء* 

ك "غيثة" بإعداد محور "الدين ومراتبه"، ساعدها/ساعديها في إنجاز عملها باإلجابة صديقتُ  تْ تكلفَ  .2

 آلتية:عن األسئلة ا
 ن( 0.75)                      مراتب الدين كما جاء في حديث جبريل عليه السالم:                                        أ. 

 اإلحسانـــ  اإليمان        ـــ         اإلسالمـــ 
 ئكة المكلفين بالمهام اآلتية:ب. جبريل عليه السالم ملك من مالئكة الرحمان مكلف بالوحي، اذكر/اذكري أسماء المال

 ن( 0.25)                                                      ميكائيل :هو الملك المكلف باألمطاراسم * 

 ن( 0.25)                                           إسرافيل :هو الملك المكلف بالنفخ في الصوراسم * 

 ن( 0.25)                                             ملك الموت :هو وحالملك المكلف بقبض الراسم * 

 ن( 1ج. أرادت "غيثة" ذكر أركان اإليمان في خطاطة، ساعدها/ساعديها على إتمام ما ينقصها:   )

 

 

 

 

 اإليمان باهلل

 اإليمان بمالئكته
.................................................... 

 اإليمان بكتبه 
 

 

 

 اإليمان برسله
 

 اإليمان باليوم اآلخر 
 

 بالقضاء والقدراإليمان  
 

 انـــإليمان اـــأرك
 

     

 طتها الموازية، قررتْ في إطار أنش

تحت إشراف  مجلة مدرسية   درستك إصدارَ مَ 

 فُ رِّ عَ نادي "القرآن الكريم والسيرة النبوية"، تُ 

حة، مْ اإلسالمية الس   نابعقيدت أصدقاَءكمن خاللها 

م هُ عُ فَ دْ وسيرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وتَ 

 م  ر من قصص األنبياء واألمَ بَ الستخالص الع  

هم لمذكورة في القرآن الكريم، وإقناع  السابقة ا

 إلى هللا. باً ر  قَ تَ  بأهمية العبادات  



ْن َحياة  ال راَحةَ  في فقرة "عظماء التاريخ" كتَب أحمد: "إْحدى َعَشَر َسنَةً والرسول  .3 فيها  يُعاني م 

َن األذى  َوال اْست ْقراَر، تَتََرب ُص به قَُرْيُش في كلِّ دقيقة  منها ل قَْتل ه  َوقَْتل  أصحابه، َوتَُصب  َعليه أنواعاً م 

ت ه  َوَسْعي ه ، كان َحليماً، َسْمحاً، صاب ر ْن قُو  ْف شيئاً م  ْن َعزيَمت ه  َولَْم يُْضع  . لْم ينقُْص ذلك شيئاً م  اً والشدائد 

الحاً، َوال يَُسبّ  لوا س  روا َصنَميَأُْمُر المسلمين أَْن ال يَُرّدوا إيذاًء، َوال يَْحم   اً.وا ُمْشر كاً َوال يَْكس 
 

 انطالقا من فقرة "عظماء التاريخ" أعاله، واعتمادا على مكتسباتك:

 ن:                                                                                     (1 )أ. مراحل دعوة رسول هللا 
 . الدعوة العلنية2                                         . الدعوة السرية   1 

 ن( 0.25)                                       في دعوته للناس: ب. القيم األخالقية التي تميز بها رسول هللا 

 الحلم والصبر                                              .
 ن( 0.25)                                          وأصحابه: ج ـ بعض مظاهر األذى الذي تعرض له الرسول 

 اإلهانة والسب والسخرية واألذى البدني واالتهام بالكذب وبالجنون والسحر.
 

 ن( 0.25)                                           :ـ  بـ ونشكره على ما قدمه من تضحيات د ـ نحب رسول هللا 
 االقتداء به، ونصرته، وكثرة الصالة عليه، واتباع ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه.

في محور "التقرب إلى هللا: عبادات ومعامالت"، اختارت "خديجة" أن تقدم موضوع الصيام، ساعدها/ساعديها على  .4

 ن( 1.75ن +  0.5)                          ل اآلتي مقدما/مقدمة مثاال واحدا عن كل عنصر:  تعريف الصيام وملء الجدو

عنصرا واحدا على ن( إذا ذكر  0.25ن( إذا قدم تعريفا صحيحا للصيام، وعلى ) 0.5]يحصل المترشح/المترشحة على )

 العناصر الواردة في كل عمود[ األقل من

 لبطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقربا إلى هللا تعالىالصيام هو: اإلمساك عن شهوتي ا

 من مستحباته من سننه من فرائضه فوائده شروطه
من األعذار 

 المبيحة

 لإلفطار فيه
 من مفسداته

 اإلسالم  -

 ـ العقل

 ـ البلوغ 

 ـ اإلقامة 

 ـ االستطاعة 

ـ الطاهرة من  

الحيض  دم

 والنفاس

تهذيب النفس 

 وتزكيتها 

 تقوى هللا  ـ

ـ الكف عن 

الغيبة والنميمة 

ـ إراحة الجهاز 

 الهضمي 

ـ تطهير المعدة 

واألمعاء من 

 الرواسب

ـ إثارة  

 العاطفة...

 النية 

ـ الكف عن 

األكل والشرب 

وعن الجماع 

من طلوع 

الفجر إلى 

غروب الشمس 

ـ عدم إيصال 

شيء إلى 

 المعدة 

ـ الكف عن 

 تعمد القيء

تأخير  -

 السحور 

يل الفطور ـ تعج

ـ ذكر هللا تعالى 

ـ الدعاء عند 

 اإلفطار

الفطر على  -

رطب أو تمر أو 

  ماء

اإلكثار من  -

  ذكر هللا

كف اللسان  -

عن فضول 

 القول، 

 تالوة القرآن -

االشتغال  -

 بالعلم

المرض ـ السفر ـ 

الحمل أو الرضاع 

ـ العجز عن 

الصوم ـ خوف 

 الهالك

األكل والشرب  -

 عمدا 

 ـ الجماع

 تعمد القيء ـ

ـ خروج دم 

الحيض 

 والنفاس 

ـ إيصال شيء 

 إلى المعدة

 

  .دروس وعبر" :بإعداد مسابقة العدد، واختار موضوع "قصص القرآن الكريم "سعيد" َكل فَ تَ  .5

بْ اعتمادا على مكتسباتك السابقة      لتفوَز/لتفوزي بجائزة العدد، وذلك بوضع  اآلتيةعن األسئلة  أجيبي/أج 

 ن( 1)                                                                                م الجواب الصحيح:عالمة أما
 

 أ. المرأة التي كفلت موسى عليه السالم وآوته هي:

    آسية              مريم                              خديجة  
 

 ب. عرفت امرأة عمران بـ:

 التشاؤم          التفاؤل   عدم الرضا بقضاء هللا  
 

 ج. حاور سيدنا إبراهيم أباه:

 بخشونة     بلطف وأدب                    بالتهديد  
 

 د. دعا إبراهيم قومه باستخدام:

    القوة         الوعيد والتهديد                  الحجة والبرهان 



1 

 

  

  ن( 50) العربيــــــة ــةاللغـــــ
 

  النص:

على النمو الطبيعي للنباتات، فسعى إلى استخدام األسمدة  متتابعةأدخل اإلنسان تعديالت             

واستعمل المبيدات الناجعة للقضاء على الحشرات واألعشاب الضارة،  ،عن وفرة اإلنتاج بحثا الكيماوية

 راعة.عديدة لإلنبات والز تقنياتكما ابتكر 

في السنة  غالت يتوقع أن يؤدي التقدم التكنولوجي إلى الحصول على أربعقال أحد الخبراء:  

التوقعات لن تتحقق إال إذا عمدت الدول إلى تكوين مزارعين على مستوى عال من  هذهغير أن  الواحدة،

آلالت والمعدات المزارع با أفضلالتعليم والتدريب، وتوفرت رؤوس أموال ضخمة لإلنفاق على تجهيز 

 في الميدان الزراعي. علمية لتنجز بحوثافالحية  معاهدالالزمة، وأنشئت 
 

 ن(  20) القراءة والفهمأوال: 

 ن(  2)                                                                 عنوانا مناسبا للنص: ي/ضعضع .1

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

  ن( 2)        أمام الشرح المناسب: )×( عالمة  /ضعيضع  .2

 ابتكر:         اختبر                            اخترع                  أنجز  

 متأخرة                    متتالية                                   منتظمة  ابعة:      متت

 ن(  2)       :كل كلمة من الكلمتين اآلتيتْينضد  استخرج/استخرجي من النص .3

    ................................... ≠ االصطناعي.........                    ............................ ≠ النافعة

 ن(  2)   ....................................الفكرة العامة للنص: .................................. دْ ي/َحد  دحد   .4

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

 ن(  2)      أدخلها اإلنسان على النمو الطبيعي للنباتات؟ ما هي التعديالت التي .5

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

  ن( 2)      لماذا سعى اإلنسان إلى القضاء على الحشرات واألعشاب الضارة؟  .6

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

  ."لن تتحقق إال إذا عمدت الدول إلى تكوين مزارعين على مستوى عال من التعليم والتدريب "..ْت في النص الجملة اآلتية:وردَ  .7

 ن(  3)                   اآلتية:  موظفا المتحكمات جملة جديدة هاعلى غرار انسجي/جْ نس  ا

 ................................................".إال إذا  .................................لن  "
 

  ن(  5)           بات والزراعة[.لإلن : إلى ......دخل اإلنسان ...أ من: ]فقرة األولى: ال اضبطي/اضبط بالشكل التام .8

 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 الحسيمة -تطوان –طنجة جهة 

 العرائشب المديرية اإلقليمية

 االمتحان اإلقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس االبتدائية

 2018 دورة يونيو

 

 

 

 ............................:رقم االمتحان

 ....................................................االسم:

 .............................................................النسب:

 ....................................................................المؤسسة:

 مادة: اللغة العربية والتربية اإلسالمية

 مدة اإلنجاز: ساعة ونصف
 النقطة

………… ………… 
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2 

 

 

 ( نقطة 15الدرس اللغوي)ثانيا: 

I. (قطن 6) كيباالتر : 

 ( ن 2.5)                           [متتابعة، بحثا، تقنيات، هذه، أفضل]    ما تحته خط في النص: /أعربيـ أعرب1

 (  ن 1.5)                 التي تحتها خط في الجملة بما يناسبها: بسهم الظاهرة التركيبية  لي/ص  لـ ص  2

 حال    وغروب الشمسالسماء  أمطرت  

 توكيد    طازجة تؤكل الفواكه  

 تمييز    نفسه، لقد حضر الكاتب م  ع  ن  

 مفعول معه    
 

نينْ ـ كو  3  ن(  0.5)                                                    جملة تشتمل على المستثنى بـ  "إالّ":                /كو 

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

 من النص:  استخرجي/استخرجْ  -4

                                                                                                ن( 0.5)                                                                                                  :             العددتمييز  . أ

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

 ن( 1)      جملة تندرج عناصرها ضمن الترسيمة اآلتية:                                                                 . ب
حرف 

 عطف

فعل مبني 

 للمجهول

نائب 

 الفاعل
 الم التعليل نعت

فعل 

 منصوب

فاعل ضمير 

 مستتر

مفعول به 

 منصوب
 تنع

حرف 

 جر

اسم 

 مجرور
 نعت

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

II. (قطن 6) الصرف والتحويل : 
 ن(  2)           :اآلتيةالترسيمة كلمات تندرج ضمن من النص  /استخرجياستخرج .1

 فعل أجوف اسم منقوص فعل ثالثي ناقص اسم تفضيل

......................... ......................... ......................... ......................... 
 ن(  2)         :(مثاالن عن كل عنصر) الجدول بما يناسب من النص ي/أتممأتمم .2

 وباسم منس مصدر مكاناسم  علافاسم 

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

 ن( 2)          بالحروف األعداد الواردة في الجملة اآلتية:  /اكتبيكتبا .3

ي رات  ( 9) بها هذه المدرسة  .( م العب  3و  ) ش ج 

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

III. ن( 3) اإلمالء:           

 ن عن كل خطأ تم تصحيحه( 0.25)                           :اآلتيةالواردة في الفقرة  اإلمالئية األخطاء ي/صححصحح

 

 كتب أي شيء في هذا اإلطارال ُي

ت   بير  ضا ك  ه  ف و  الً: هاذ  ت  قاء  ................................................................... . .خاط ب ه م ب ن  ا ل جار 

عات  أ ن ت م   س  ب أ   كو ل ل ف تات  إ لّى ا لف تاة . ا لرُّ .................................................................... .! ل م  ت ت ر 
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 ن( 15اإلنشاء )ثالثا: 
 عشرةالمجال الفالحي، اكتب/اكتبي موضوعا من  حوللى ما اكتسبته من معارف انطالقا من النص، واعتمادا ع

 ، مع تضمينه العناصر اآلتية:أسطر على األكثر ليتم نشره في مجلة مدرستك

 أهمية الزراعة في حياة اإلنسان؛ -

 دور المعدات التكنولوجية والمواد الكيماوية في الرفع من اإلنتاج الزراعي؛ -

 المواد الكيماوية في المجال الزراعي وآثارها في صحة اإلنسان. سلبيات اإلكثار من -

 

 :ملحوظة

/احرصي على:  لتكتب/لتكتبي موضوعا جيدا، احرص 
 نه؛ـدم الخروج عـزام بالموضوع وعـااللت 

 ن األخطاء؛ـة مــة سليمة خاليــاستعمال لغ 

 التــــرقيـــم؛ات ـــالمــعسليــم لالدام ــستخاال 

 ووضوح الخــطورقة الة ــتناء بنظافـاالع. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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  ن( 10) التربية اإلسالمية
 الوضعيــــة:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :التعليمات

في نادي "القرآن الكريم والسيرة النبوية"، اخترَت إعداَد افتتاحية  المجلة بما  ضوا  بصفتك ع   .1

 من سورة القلم. /تحفظينهتحفظه
 ن( 1)                                                     :أسفله هذه االفتتاحية في اإلطار المخصص لها أ. أنجز/أنجزي

    

 

 

 

 

 

 

 
 ن( 1)                                           أمام المعنى المناسب:)×(  تْين بوضع عالمة الكلمتْين اآلتيب. اشرح 

  الحلفكثير        كثير الكذب    الكالم كثير           * حالف:  

  فاحش              كثير اآلثام    شديد الكفر   * أثيم:  
 ن( 0.5)               المناسب:االختيار أمام )×( عالمة بوضع  مؤطرة أعالهالفي الكلمة  الحكم التجويديج. حدد/حددي 

 نقل الحركة   المد المتصل   التفخيم   : مشاء* 

باإلجابة عن  في إنجاز عملها ديها/ساع  هادْ ساع  "، "الدين ومراتبه روَ حْ بإعداد م   "غيثةك "صديقت   تْ تكلفَ  .2

 األسئلة اآلتية:

 ن( 0.75)                                           ا جاء في حديث جبريل عليه السالم:لدين كممراتب ا أ. حدد/حددي

 ........................................................................ ـــ  ........................................................................ ـــ  ........................................................................ ـــ 
 :اآلتيةبالمهام  لمالئكة المكلفينأسماء ا /اذكريبالوحي، اذكر لك من مالئكة الرحمان مكلف  جبريل عليه السالم مَ ب. 

 ن( 0.25)                                 ....................................................................................................................................... :هو الملك المكلف باألمطاراسم * 

 ن( 0.25)                                  ................................................................................................................:هو الملك المكلف بالنفخ في الصوراسم * 

 ن( 0.25)                                  ............................................................................................................... :هو الملك المكلف بقبض الروحاسم * 

 ن( 1)       على إتمام ما ينقصها:ديها ها/ساع  دْ ساع  أركان اإليمان في خطاطة،  رَ كْ ذ   "غيثة"أرادت ج. 

 

 

 

 

 اإليمان باهلل
 

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

 
 

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

 

 

 

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

 

 
 

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

 

 بالقضاء والقدراإليمان  
 

 انـــان اإليمـــأرك
 

     

درستك مَ  في إطار أنشطتها الموازية، قررتْ        

تحت إشراف نادي "القرآن  مجلة مدرسية   إصدارَ 

ن خاللها م ف  ر  عَ الكريم والسيرة النبوية"، ت  

حة، وسيرة مْ اإلسالمية الس   نابعقيدت أصدقاَءك

م ه  ع  فَ دْ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وتَ 

 م  ر من قصص األنبياء واألمَ بَ الستخالص الع  

هم السابقة المذكورة في القرآن الكريم، وإقناع  

 إلى هللا. با  ر  قَ تَ  بأهمية العبادات  
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ال فيها وَ  ةَ ال راحَ  ياة  حَ  نْ عاني م  ي   والرسول  ة  نَ سَ  رَ شَ دى عَ أحمد: "إحْ  في فقرة "عظماء التاريخ" كتبَ  .3

 .األذى والشدائد   نَ م   ليه أنواعا  عَ  ب  ص  تَ وَ  ،أصحابه ل  تْ قَ وَ  ه  ل  تْ قَ منها ل   قة  دقي في كل   ش  يْ رَ به ق   ص  ب  رَ تَ ، تَ رارَ قْ ت  اسْ 

المسلمين  ر  م  أْ يَ  را  ، صاب  حا  مْ ، سَ ليما  كان حَ  .ه  ي  عْ سَ وَ  ه  ت  و  ق   نْ م   شيئا   فْ ع  ضْ ي   مْ لَ وَ  ه  ت  مَ زيعَ  نْ م   ذلك شيئا   صْ ينق   لمْ 

، وَ دّ ر  ال يَ  نْ أَ   .ما  نَ روا صَ س  كْ ال يَ وَ  كا  ر  شْ وا م  بّ س  ال يَ ، وَ الحا  س   لوام  حْ ال يَ وا إيذاء 
 

 واعتمادا على مكتسباتك: ،انطالقا من فقرة "عظماء التاريخ" أعاله

 ن:                                                                         (1 )مراحل دعوة رسول هللا  /اذكريأ. اذكر

 1. .......................................................................................................................  2. ....................................................................................................................... 
 ن( 0.25)                :في دعوته للناس خالقية التي تميز بها رسول هللا القيم األ /استخلصيب. استخلص

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

 ن( 0.25)                       :هوأصحاب   له الرسول  ضَ ر  عَ عن بعض مظاهر األذى الذي تَ  /تحدثيج ـ تحدث

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

 ن( 0.25)                            :ه على ما قدمه من تضحيات  ونشكر   كيف نحب رسول هللا  /أبرزيد ـ أبرز

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

 ديها/ساع  هادْ "خديجة" أن تقدم موضوع الصيام، ساع   في محور "التقرب إلى هللا: عبادات ومعامالت"، اختارتْ  .4

 ن( 1.75ن +  0.5)            :/مقدمة مثاال واحدا عن كل عنصرمقدما الجدول اآلتي ء  لْ مَ وَ  تعريف الصيام على

 

 

 

  .دروس وعبر" :، واختار موضوع "قصص القرآن الكريم"مسابقة العدد"بإعداد  "سعيد" َكل فَ تَ  .5

بْ  ،اعتمادا على مكتسباتك     عالمة أمام وَز/لتفوزي بجائزة العدد، وذلك بوضع لتف اآلتيةعن األسئلة  أجيبي/أج 

 ن( 1)                                                                                                   الجواب الصحيح:
 

 هي: ه  تْ موسى عليه السالم وآوَ  تْ لَ فَ أ. المرأة التي كَ 

    آسية              مريم                              خديجة  
 

 رفت امرأة عمران بـ:ب. ع  

 التشاؤم          التفاؤل   عدم الرضا بقضاء هللا  
 

 ج. حاور سيدنا إبراهيم أباه:

 بخشونة     بلطف وأدب                    بالتهديد  
 

 د. دعا إبراهيم قومه باستخدام:

    القوة         تهديدالوعيد وال                  الحجة والبرهان 
 

 


