
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن(5)أمتة مه قىلً تعالً )تثارك الذٌ تُدي الملل............الً ........لهم عذاب السعُز( (1

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

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

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

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

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

.................................................................................................................... 
 ن(2)إشرح المفردات التالٌة (2

 ............................................تبارك :
 ..........................................ليبلوكم :

 ن(2)بها الجملتٌن :أختار مما ٌأتً كلمات مناسبة الكمل(3
 نورانية / يوم القيامة /يوم عرفة /ترابية()
 الٌوم االخر هو .....................................-
 المالئكة مخلوقات....................................-
 ن(1)لكلمات التالٌة ألحصل على فقرة صحٌحة: أرتب ا( 4
 (تقوي-الروابط االجتماعية-في رمضان –صالة التراويح )

 (ن2:)( أجب)ي( ب صحٌح او خطأ 5
 ...............................................التراوٌح تصلى قبل العشاء فً رمضان-1

 ................................................................سنوات 3دامت الدعوة السرٌة -2

 ...............................................................الظهر من الصلوات المفروضة-3

دقيقة 45مدة اإلوجاز  حان :مترقم اإل 

............................................... ..................................................................................................:اإلسم   

 
 المملكة المغربية

   ول األ موزارة التربية الىطىية والتعلي

 و الرياضة

  

 األكاديمية الجهىية للتربية والتكىيه

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

..... 

 المديرية اإلقليمية

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

..... 

 

 الىقطة :

الثُاب الثُاب أشعث الشعز ومأوً رافق أحمد أتاي الً السىق فىجدا فٍ طزَقهما رجال وسخ 

رمضان، فاستغزب أحمد.مجىىن أو أحمق َأمل علً مزأي ومسمع مه الىاس فٍ وهار   

 وضعية االوطالق
 

 (ن10: )(العقيدةالتسكية: ) القران و 
 



 ن(3:)( انطالقا من الوضعٌة  أعاله صف ما حدث ألحمد 1
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 

 (:ن2)فالصٌامعر(2
....................................................................................................................

.................................................................................................................. 
 ن(5)المناسبة:( ضع الكلمات التالٌة فً الخانة 3

إسعاد  -النقاء من دم الحٌض والنفاس-الطمأنٌنة –إراحة المعدة –البلوغ –العقل  –اإلسالم -النٌة
 المحتاجٌن.

 ائد الصٌام فو شروط الصٌام 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 

ن(4)قخال -القمر والشمس   -حاورهم  –األصنام–أمأل الفراغ بما ٌناسب مما ٌلً: (1  
 

بحث سٌدنا  إبراهٌم عن الحقٌقة من خالل تفكره فً .........................................فلما أفال، 
توصل إلى أن للكون .........................................وهو هللا سبحانه وتعالى وعاد إلى قومه 

و.........................................بأدب  ابتغاء الخٌر محاوال ان ٌدفعهم إلى التوحٌد بالعقل والتفكر 
والنجاة لهم، ولكنهم تمسكوا بعبادة .........................................، وحاربوه وهو ماض فً 

 دعوته.
 
 ن(2أجٌب )ي( بصحٌح أو خطأ عما ٌلً: ) (2
 ..........أصف تارك الصالة بالكفر وأنا أنصحه ...................-1
 صغً لمحاوري وال أقاطعه ........................................ا-2
 أحترم من ٌخالفنً الرأي.............................................-3
 ...........................رضٌت امرأة عمران لما رزقها هللا مرٌم-4
 ن(4)أمام الجواب الصحٌح : )×( (ضع عالمة3
 اور االخرٌن بـــأح

  والتشهٌر  االتهام (1

  طٌب الكالم  (2

  أفرض رأي على االخر  (3

  انتظر حتى ٌتم كالمه  (4

  ءحسن اإلصغا (5

  االحترام المتبادل  (6

 حظ موفق      

 ن(10االستجابة واالقتداء :)
 

 ن(10:)القسط والحكمة
 



 تصحٌح اإلمتحان
 
 
 
1- 

2-  
 تبارك : تعاظم 

 لٌبلوكم : لٌختبركم 
3- 

 الٌوم االخر هو ٌوم القٌامة 
 المالئكة مخلوقات نورانٌة 

4 
 فً رمضان تقوي الروابط االجتماعٌة –صالة التراٌح

5 
 صحٌح -1
 صحٌح-2
 صحٌح 3
 
 
 
 

 ما حدث إلحمد هو أنه إستغرب مما رأى عندما رافق اباه الى السوق  (1

 البطن و الفرج من طلوع الفجر على غروب الشمس بنٌة التقرب على اللع تعالى .الصٌام : هو اإلمساك عن شهوتً  (2

3)  
 

 فوائد الصٌام  شروط الصٌام 

 النٌة 
 اإلسالم 

 العقل 
 البلوغ 

 النقاء من دم الحٌض و النفاس

 إراحة المعدة 
 الطمأنٌنة 

 اسعاد المحتاجٌن

 
 
 
 
 
 
 

 االصنام –وحاورهم  –خالق –القمر و الشمس  -1

2-  

 خطأ  -1

 صحٌح -2

 صحٌح  -3

 صحٌح -4
3- 

  االتهام والتشهٌر  -1

 × طٌب الكالم -2

  أفرض رأي على االخر -3

 × انتظر حتى ٌتم كالمه -4

 × ءسن اإلصغاح-5

 × االحترام المتبادل -6

 

: (العقيدةالتسكية: ) القران و 

(ن10)

 ن(10:)القسط والحكمة
 

 ن(10االستجابة واالقتداء :)
 


