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اروس ادة ا  ا ن اا  
  2021دورة یونیو  

  3مادة اللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة           مدة اإلنجاز: ساعة ونصف                          المعامل: 
  خاص بكتابة االمتحان   رقم االمتحان   االسم والنسب 

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

اروس ادة ا  ا ن اا  
  2021دورة یونیو  

  3المعامل:   مادة اللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة           مدة اإلنجاز: ساعة ونصف                        

  خاص بكتابة االمتحان   اسم المصحح وتوقیعھ   النقطة باألرقام والحروف 
      

  نقطة) 50( أوال: اللغة العربیة 
  النص: 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  نقطة) 20( املجال الرئييس األول: القراءة 
 ن)  2(                                                                  الجواب الصحيح: عالمة أمامضعي /ضع ما نوع النص؟            -1

    وصفي    تفس�ي    رسدي 
 ن)  4(                                                          خريطة الكلمت� اآلتيت�:                                          انجزي/نجزا -2

  ضدها:.......................   ترف   نوعها:........................... 
  الجملة:.........................................................   مرادفها:........................... 
  ضدها:.......................   يانعة   نوعها:........................... 

  الجملة:.........................................................   مرادفها:........................... 
 ن) 3(                                       " يف كل جملة:  جنىمعنى الفعل " حددي/حدد -3

  " حسب السياق جنى معنى الفعل "   الجملة 
  ............................ ...............................................  جنى الفالح الث�ر

  ...........................................................................   جنى عىل نفسه
  ...........................................................................   جنى أمواال طائلة من التجارة 

  عا� األنرتنيت 
 يبحـثعا� أصبح الدخول إليه رضوريا ال مناص منه. فهو عا� افرتايض قائم بذاته، فيه كــل يشء، الحاجــة إليــه ال    اليوماألنرتنيت    

للــتعلم، ووســيلة للتكــوين   وسـيلة  لنقــل إن "األنرتنيــت"  .َل ضــُ مضية لوقــت فَ ـل تفرض نفسها، واللجوء إليه لــيس ترفــا أو تــ بعنها  
  اعيا وعلميا...ـمـميا وسياسيا وثقافيا واجتمتابعة ما يحدث بالعا� إعال ـاملستمر، ول

مدرسية. هــي إذن ـيف حيــاة أبنائنــا الــ   أهميتهـا  جال، من هنــا تــربزـمالذ الجاهز لإلجابة الفورية عن كل سؤال يف أي مـثم إنها ال  
  ليستفيد منها.ارها، يف انتظار من يجنيها  ـمـثويانعة قطوفها،  دانيةمدرسة مفتحة األبواب يف كل وقت وح�، 

خزانـاتهم ال تسـعفهم ، وبحوثــا تحضــ�اتيهيئــون إجابــات ومعلومــات،  يف حاجــة يوميــة إىل  –مــن خــالل تـــمدرسهم    –أطفالنا   
ت؟ ملــاذا ال يــ اذا ال ندفعهم دفعا محمــودا إىل النهــل مــن معــ� االنرتنـعىل قلة من يتوفر عليها، وال تشفي غليلهم.. فلم  الشخصية

   ؟يفيدونو فيدونتمتاح بأقل تكلفة، فيسـالتكنولوجي ال الكنزيستغلون هذا 
إضــاعة الوقــت يف نــذكر مــن بينهــا:  غ� أن استع�ل األنرتنيت من قبل األطفال تحفه مخاطر عديدة يجب االنتباه إليها لتجنبهــا،    

  ال فائدة منها، واإلدمان عىل األلعاب الرقمية، وخطر التواصل والتفاعل مع الغرباء... مواقعتصفح 
   2005طبعة   136نجیب مصطفى كمالي، "بتصرف"، كتابي في اللغة العربیة كتاب التلمیذ المستوى السادس ص 
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 ن) 2(                                                                               ؟          ما هي فوائد األنرتنيت بالنسبة لألطفال -4
............................................................................................................................................................................ ................

 .................................................................................................. 
 ن) 3(                                                         ضع/ضعي عالمة أمام العبارات املناسبة لألفكار الواردة يف النص: -5

   ال �كن الولوج إليه بسهولة. األنرتنيت عا�  
  .يستطيع األنسان التعلم والحصول عىل املعرفة بواسطة اإلنرتنيت  
  .استع�ل األنرتنيت آمن وال يشكل أي خطورة عىل األطفال  
  .يستحسن توجيه األطفال إىل االعت�د عىل املكتبات املدرسية فقط يف بحوثهم  
  له من قبل األطفال لألنرتنيت مخاطر عديدة يجب تفاديها أثناء استع�  

  
  
  
  
  

 ن) 2(  ماهي الفكرة العامة للنص؟                                                                                                      -6
............................................................................................................................. ............... 

 ن) 2استنتج/استنتجي القيم التي يروج لها النص                                                                                   ( -7
............................................................................................................................. ... ............................................................

 ............................................................................................................. 
 ن) 2(                 ؟لكت من ب� املشاكل التي تؤثر سلبا عىل األطفال، ما رأيك يف ذي يعد االستخدام املفرط لألنرتن -8

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

  نقطة) 15(  الظواهر اللغوية املجال الرئييس الثا�:  
  نقاط) 6( رصف والتحويلاملجال الفرعي األول: ال 

 ن) 3(                                                                                                أ�م/أ�ي ملء الجدول اآل�:       -9
  توظيفه يف جملة   نوعه  الفعل 

  يعيش العا� تطورا تكنولوجيا هائال   .....................   .............. 
  ...........................................................................   صحيح مهموز   .............. 

  ...........................................................................   ....................   وجد
 ن) 1(                                                        أ�م/أ�ي الجمل اآلتية بنوع االسم املوجود ب� هالل�(...):  -10

  .....(اسم فاعل) متطورا. .........جهازا ... اخرتع 
 ........(اسم آلة)تخزين كم هائل من املعلومات. ...يستطيع....... 
 ..(اسم زمان) املحدد.  ...........انطلق القطار يف 

 ن) 2(                          أضف/أضيفي العدد أو املعدود إىل الجمل اآلتية:                                           -11
 ) أوالد. ... )... 7..بنتا و (...... )......13درست رفقة... 
  ............... اشرتيت خمس .............و ثالثة 

  

  
 ال یكتب شيء داخل ھذا اإلطار 
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   نقاط) 6( الرتاكيباملجال الفرعي الثا�:  
 ن)  1(                                                               التام:   بالشكل  لة األتيةاضبط/اضبطي األفعال الواردة يف الجم  -12

  مواقع االنرتنيت غ� املفيدة ل� تتجنب أرضارها. ال تستعمل 
 ن)  1(                                                        اآلتية:من ب� الجمل  لغويا أمام الجملة الخاطئةضع/ضعي عالمة  -13

 يعطف الكب� عىل أخيه الصغ�  
 أطع أبوك وأمك  
 ذو الرغبة يف الدراسة والبحث ال يستعمل األنرتنيت  

  
  
  

 ن) 1.5(                          بخط ب� الجملة والظاهرة املناسبة لها:                                                يل ل/ِص ِص  -14
 .استخدم التالميذ جميعهم االنرتنيت خالل فرتة الحجر الصحي                
  الشهر.لض�ن الربط بشبكة االنرتنيت يقتني أحمد أربع بطاقات تعبئة يف   
  دراسته.                       نرتنيت يف ازداد املتعلم عل� عندما استعان باأل  

 ييز ملحوظ� 
  توكيد لفظي 
 ييز ملفوظ� 
  توكيد معنوي  

 ن)2.5(                                                                :   اآلتيت� انطالقا من موقعه� يف النصالكلمت�    اعر�/عربا -15
  .........................................................................................تحض�ات:................................................

      .....................................................................................يفيدون:.........................................................
 نقاط) 3( مالءاملجال الفرعي الثالث: اإل  

 ن) 2(                          أكتب/أكتبي الهمزة املناسبة مكان النقط يف الفقرة اآلتية:                                                        -16
ودور للثقافة و...لفن، ك� نطلب  كحدا...ـق ...لعاب  فضا... ات للرتفيه توف�مسـ... وليها  من نطلب   ،نحن ...طفال هذه ....ملدينة    

 منهم ....هت�ما واسعا بنظافتها وج�ليتها. 
 ن) 1(                                                                                                     امأل/املئي الجدول اآل� �ا يناسب:            -17

  تصحيح الخطأ   الخطأ   الجملة 
      ابن الخطاب أم� املؤمن� عمر 

      محمد فتا كريم األخالق 
 نقطة)  15(  الكتابةاملجال الرئيس الثالث:  

 ن)5(                                                                  بالشكل التام.   اضبط/اضبطي ما كتب بخط مضغوط يف النص  :الشكل  -18
باستع�ل القاعة متعددة الوسائط  هاإىل مدير املدرسة ليسمح له زميلتك السالكة تْ أرسلَ  ، يف ستة أسطر،طلبااكتب/أكتبي  التعب� الكتا�: - 19

  ن)  10(           يف املجموعة. هانجزه رفقة زمالئتلبحث عن معلومات لها عالقة �رشوع الوحدة الذي ل،  هايف وقت فراغاملزودة باألنرتنيت،  
........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

  
 اإلطار ال یكتب شيء داخل ھذا 
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  نقاط)  10(ثانیا: التربیة اإلسالمیة 
  عن التعلي�ت املرفقة: اقرأ/اقر� جيدا الوضعية اآلتية ثم أجب/أجيبي

  
  
  
  
  
  
  

 ﴾ جنزي المحسنين  إلى:.......إن المتقين ﴿ سورة املرسالت من: من الكر�ة ويح اآلياتاالرت  ةيقرأ محمد فاضل يف ركعة من ركعات صال  .1
  ن) 3(                                                                                                         اكتب/أكتبي هذه اآليات بدون شكل. 

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

 ﴾         ﴿ :ساعد/ساعدي محمد فاضل عىل التعرف عىل القاعدة التجويدية الواردة يف اآلية .2

 ن)  1(                                                .........................................                       ما هي هذه القاعدة التجويدية؟ 
  :اآلتية لو كنت مكان محمد فاضل كيف ستجيب/ستجيب� عن أسئلة الجدة

                  ن) 1(؟ عظمة أخالق الرسول صىل الله عليه وسلم استشهد بآية من سورة القلم. ما هي هذه اآليةسمعت الواعظ يتحدث عن  .3
.......................................................................................................................................................... 

 ن) 1(                 ؟   تحدث الواعظ عن الصرب وطلب منا االقتداء بالرسول صىل الله عليه وسلم يف صربه عن األذى، كيف ذلك .4
........................................................................................................................................................................................................

....................................................................................... 
 ن) 1(                                                       ؟ � أفهم املغزى من قصة أصحاب الجنة، ما الذي �كن أن أستفيده من قصتهم .5

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

 من خالل قراءتك الوضعية: 
 ن)  1(                            ؟جاء يف الوضعية أن محمد فاضل صام رمضان كامال، ما هو الرشط الذي تحقق لديه � يقوم بذلك  .6

.......................................................................................................................................................... 
 ن) 1(            يواظب محمد فاضل عىل صالة الرتاويح هل �كن أن تنصحه/تنصحيه بأع�ل أخرى مستحبة يف شهر رمضان؟  .7

........................................................................................................................................................... 
 ن) 1(                               باإل�ان بالقضاء والقدر وبالرضا والتفاؤل؟ والجدة لو كنت مكان محمد فاضل كيف ستقنع األم .8

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

�س�ب  �عت  مُ صالة الرتاوحي يف املسا�د   ٔ�ن محمد فاضل تلمیذ یتابع دراس�ته �ملس�توى السادس ابتدايئ، یصوم ٔ�ول مرة شهر رمضان اكمال، وح�ث    
، وعندما یغیب ٔ�بوه �س�ب مع� ا�لیيل یؤم الصالة ح�ث یتلو يف الر�عات ما حفظه من  زنل�احئة �ورو�، فقد واظب �ىل ٔ�داهئا رفقة ٔ�هل ب��ه �مل

  القر�ٓن الكرمي �الل هذه الس�نة. 
  .بعد عودته من املدرسةكثريا، �� �س�ٔل محمد فاضل  الكهنا ال �س�توعهبتواظب �دته �ىل م�ابعة ا�روس الرمضانیة اليت ت�ث �ىل شاشة التلفاز،   
ٔ�ص    ٕاىل املس�شفىذات یوم  ٕا�ره  بفريوس �ورو� ؤ�د�ل �ىل  ٔ�بوه  ٔ�م  .نظرا خلطورة �الته  �ب  �س�تطع   ام الباكء، ٔ�هن   يت دامئ  االصرب واكنت  ه و�دتهمل 

  .  موظفا ما تعلمه يف دروس احلمكةام، مما جعل محمد فاضل یقف ٕاىل �ا�هب �ان ٔ�ن ميوت�ائف 

  عز وجل وفقك هللا 

  
 ال یكتب شيء داخل ھذا اإلطار 
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اروس ادة ا  ا ن اا   
  2019دورة یونیو 

  3املعامل:                                        سا�ة ونصف   : مدة إالجناز                     مادة ا�لغة العربیة والرتبیة إالسالم�ة         
  نقطة)50( اللغة العربیةتصحیح أوال: 

  نقطة) 20(املجال الرئييس األول: القراءة  
 ن)   2(                                          وصفيما نوع النص؟    - 1
 ) 8*  0.25: ن 2أنجز خريطة الكلمت� اآلتيت�:                                                                                              ( - 2

  عوز... -ضدها: شظف   ترف   نوعها: اسم 
  الجملة: يعيش بعض الناس يف ترف   بذخ- رفاهية-رخاء مرادفها:

  ضدها: نيئة   يانعة   نوعها: اسم 
  الجملة: أكلت فاكهة ناضجة    مرادفها: ناضجة 

 ن)  3حدد معنى الفعل "جنى" يف كل جملة:                                        ( - 3
  معنى الفعل "جنى" حسب السياق   الجملة 

  قطف .  الث�ر جنى الفالح 
  أساء إىل نفسه   جنى عىل نفسه 

  ربح   جنى أمواال طائلة من التجارة
 ن)   2(  وسيلة للتعلم والتواصل وأداة لالطالع عىل األخبار واملستجدات....  نجد أنها فوائد األنرتنيت بالنسبة لألطفالمن ب�  - 4
 ن)  3(           ضع/ضعي عالمة أمام العبارات املناسبة لألفكار الواردة يف النص:                                                    - 5

  .األنرتنيت عا� ال �كن الولوج إليه بسهولة  
  .يستطيع األنسان التعلم والحصول عىل املعرفة بواسطة اإلنرتنيت  
  يشكل أي خطورة عىل األطفال. استع�ل األنرتنيت آمن وال  
  .يستحسن توجيه األطفال إىل االعت�د عىل املكتبات املدرسية فقط يف بحوثهم  
 لألنرتنيت مخاطر عديدة يجب تفاديها أثناء استع�له من قبل األطفال  

  
+  
  
+  
+  

 ن)   2(                                       املعارف.استغالل األنرتنت من قبل األطفال يف التعلم واكتساب  :الفكرة العامة للنص - 6
 ن)   2يروج النص لقيمة التعلم الذا� والبحث وقيمة استغالل الوقت والوسائل يف املنفعة. (أو أي جواب يناسب السؤال)   ( - 7
 ن)  2(                      يعد االستخدام املفرط لألنرتنت من ب� املشاكل التي تؤثر سلبا عىل األطفال، ما رأيك يف ذلك؟    - 8

اعت�د كل رأي يوضح الفكرة ويتطرق إىل اآلثار السلبية لالستخدام املفرط لألنرتنيت عىل صحة األطفال الجسدية والنفسية وعىل تحصيلهم  
 الدرايس.  

  نقطة)   15(املجال الرئييس الثا�: الظواهر اللغوية  
  نقاط)  6( املجال الفرعي األول: الرصف والتحويل 

 ) 6ن*0.5=  ن 3أ�م/أ�ي ملء الجدول اآل�:                                                                                              (    - 9
  توظيفه يف جملة   نوعه   الفعل 
  يعيش العا� تطورا تكنولوجيا هائال  معتل أجوف  عاش 

  جملة مناسبة   صحيح مهموز   سأل... - أكل
 جملة مناسبة   مثال معتل  وجد

 ) 2ن*0.5=  ن 1أ�م/أ�ي الجمل اآلتية بنوع االسم املوجود ب� هالل�(...):                                                         (  - 10
  (اسم فاعل) جهازا متطورا. العا� اخرتع 
  (اسم آلة)تخزين كم هائل من املعلومات.  الحاسوبيستطيع 
  (اسم زمان) املحدد. املوعد انطلق القطار يف 

 ) 4ن*0.5= ن 2أضف/أضيفي العدد أو املعدود إىل الجمل اآلتية:                                                                    (  - 11
 ) أوالد. سبعة  ) 7بنتا و ( ثالث عرشة ) 13درست رفقة 
 أقالم وثالثة  قصص   اشرتيت خمس .  
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  نقاط)  6(  الفرعي الثا�: الرتاكيب املجال  
 ن) 1اضبط/اضبطي األفعال الواردة يف الجملة األتية بالشكل التام:                                                        ( - 12

  أرضارها.  تتجنَب مواقع االنرتنيت غ� املفيدة ل�    تستعمْل ال 
 ن)  1ضع/ضعي عالمة أمام الجملة الخاطئة من ب� الجمل اآلتية :                                                        ( - 13

  يعطف الكب� عىل أخيه الصغ�  
  أطع أبوك وأمك  
  ذو الرغبة يف الدراسة والبحث ال يستعمل األنرتنيت  

  
+  
  

  
 ) 3ن*0.5=  ن1.5ِصل/ِصيل بخط ب� الجملة والظاهرة املناسبة لها:                                                                     (  - 14

              .استخدم التالميذ جميعهم االنرتنيت خالل فرتة الحجر الصحي 
   .لض�ن الربط بشبكة االنرتنيت يقتني أحمد أربع بطاقات تعبئة يف الشهر 
                       .ازداد املتعلم عل� عندما استعان باألنرتنيت يف دراسته 

    ييز ملحوظ� 
  توكيد لفظي 
  ييز ملفوظ� 
 معنوي توكيد  

 أعرب الكلمت� املكتوبت� بخط مضغوط يف النص:                                                                     - 15
  ن) 1( مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكرسة النائية عن الفتحة ألنه جمع مؤنث سا� تحض�ات:

      ن)1.5(  فعل مضارع مرفوع وعالمة رقعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة وواو الج�عة ضم� متصل مبني يف محل رفع فاعل يفيدون: 
 نقاط) 3(  املجال الفرعي الثالث: اإلمالء  

 ) 8ن*0.25=ن2مزة املناسبة مكان النقط يف الفقرة اآلتية:                                                              (أكتب/أكتبي اله - 16
واسعا   هت�ماٱ لفن، ك� نطلب منهم ٱلعاب ودور للثقافة وأ ق  ـئ ات للرتفيه كحدا ءوليها توف� فضا ؤملدينة،  نطلب من مسـ ٱطفال هذه  أنحن     

 بنظافتها وج�ليتها. 
 ) 2ن*0.5=ن  1امأل/املئي الجدول اآل� �ا يناسب:              :                                                                     ( - 17

  تصحيح الخطأ   الخطأ  الجملة
  بن  ابن  عمر ابن الخطاب أم� املؤمن� 

  فتى   فتا  محمد فتا كريم األخالق
 

 نقطة)   15(  املجال الرئيس الثالث: الكتابة 
 ) 10ن*0.5ن=5اضبط/اضبطي ما كتب بخط مضغوط يف النص بالشكل التام.                                                                 (  الشكل:  - 20

 عَ مواق   -  الكنزَ   – ةُ يَّ ِص خْ هم الشَّ زاناتُ م خِ هُ فُ سعِ  تً ال   -  دانيةُ   - هايتُ همِّ أَ   – ٌوسيلة  – حثُ بْ يَ   – اليومَ 

اكتب/أكتبي طلبا، يف ستة أسطر، أرسله زميلتك السالكة إىل مدير املدرسة ليسمح لها باستع�ل القاعة متعددة الوسائط املزودة  التعب� الكتا�:  - 21
  ن)  10باألنرتنيت، يف وقت فراغها، للبحث عن معلومات لها عالقة �رشوع الوحدة الذي تنجزه رفقة زمالئها يف املجموعة.          (

  اإلنشاء شبكة تصحيح  
  نقطة)   15التنقيط (   عنارص اإلنجاز   املعاي� 
  ن 2احرتام الحجم   االلتزام بالحجم ملطلوب   الحجم 

  ن  2احرتام التصميم   االلتزام بشكل الطلب   التصميم 
  املرسل واملرسل إليه والتاريخ...   املالءمة 

  املوضوع
  عبار� البداية والنهاية 

  م� الطلب 

  ن   5ذكر جميع العنارص 
  ن 4أغلب العنارص ذكر 

  ن 3االقتصار عىل بعض العنارص 

  ن   0ن ما عدا ذلك  3أخطاء أو أقل  5  خلو املنتوج من األخطاء اللغوية   سالمة اللغة 
  ن  0ن ما عدا ذلك  1استع�الت خاطئة  3أقل من   استع�ل عالمات الرتقيم استع�ال سلي�   استع�ل عالمات الرتقيم 

  ن  0ن ما عدا ذلك  1كل�ت غ� مقروءة  3أقل من   املنتوج بخط مقروء كتابة   املقروئية
  ن 0ن ما عدا ذلك  1عدم وجود أي شطب   الورقة نظيفة وخالية من التشطيب   تقديم الورقة 
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  نقاط)  10(الرتبیة إالسالم�ة   تصحیح   �نیا: 
  

 جنزي المحسنين﴾  إلى:.......إن المتقين ﴿يقرأ محمد فاضل يف ركعة من ركعات صالة الرتاويح اآليات الكر�ة من سورة املرسالت من:  .9
  ن)  3(                                                                                                      اكتب/أكتبي هذه اآليات بدون شكل. 

    :قال الله تعاىل                

         صدق الله العظيم                                                                                          

 ﴾         ﴿ :التعرف عىل القاعدة التجويدية الواردة يف اآليةساعد/ساعدي محمد فاضل عىل   .10

 ن) 1(                                              تفخيم الراءما هي هذه القاعدة التجويدية؟                        
  ستجيب/ستجيب� عن أسئلة الجدة اآلتية:لو كنت مكان محمد فاضل كيف 

ن)                   1؟ (سمعت الواعظ يتحدث عن عظمة أخالق الرسول صىل الله عليه وسلم استشهد بآية من سورة القلم. ما هي هذه اآلية .11
     قال الله تعاىل: 

 ن) 1(                 ؟   االقتداء بالرسول صىل الله عليه وسلم يف صربه عن األذى، كيف ذلكتحدث الواعظ عن الصرب وطلب منا  .12
التحيل بالصرب واملواظبة يف أداء العبادات وعند االبتالء �رض أو فاقة وعند االنشغال  يعترب الجواب صحيحا إذا تطرق املرتشح(ة) إىل

 عليه وسلم يف صربه عن أذى قريش عندما رشع يف دعوتهم إىل اإل�ان بالله اقتداء بالرسول صىل الله بالعمل أو الدراسة...
 ن) 1(                                                      ؟ � أفهم املغزى من قصة أصحاب الجنة، ما الذي �كن أن أستفيده من قصتهم .13

الجنة والعربة املستخلصة واملتمثلة يف رضورة مراعاة حق املسك� وإيتاء يعترب الحواب صحيحا إذا تطرق املرتشح(ة) إىل قصة أصحاب 
 الزكاة والتصدق ومساعدة املحتاج�...

 من خالل قراءتك الوضعية: 
 ن)  1(               جاء يف الوضعية أن محمد فاضل صام رمضان كامال، ما هو الرشط الذي تحقق لديه � يقوم بذلك؟             .14

   رشط البلوغ
 ن) 1يواظب محمد فاضل عىل صالة الرتاويح هل �كن أن تنصحه/تنصحيه بأع�ل أخرى مستحبة يف شهر رمضان؟             ( .15

 االكثار من ذكر الله وحفظ اللسان من اللغو والرفث والدعاء عند اإلفطار....
 ن) 1ا والتفاؤل؟                               (باإل�ان بالقضاء والقدر وبالرض والجدة لو كنت مكان محمد فاضل كيف ستقنع األم .16

اال�ان بالقضاء والقدر باعتباره من مراتب الدين إضافة إىل فضله املتمثل يف الرضا  يعترب الجواب صحيحا إذا تطرق املرتشح(ة) إىل 
    لله مستشهدا بقصة امرأة عمران. والط�نينة والسكينة والرحمة. ك� �كن للمرتشح(ة) أن يتطرق أيضا إىل التفاؤل وحسن الظن با

 


