
 

  7  :  عدد األوراق                                  دولة الكويت                                             

 06: الدرجة الكلية                                                                            وزارة التربية  

                                                ونصف ةساع/ الزمن                                                          العامة للتعليم الخاص اإلدارة

                                       التوجيه الفني للتربية اإلسالمية                 

                                             

 ادة التربية اإلسالميةفي م ول امتحان الفترة الدراسية األ

                                                                     

 (ـه2442) -(م 1616/ 1629) للعام الدراسي    للصف السادس

 

                                                                                                                                       (نموذج االجابة)     
********************************************************************* 

  :األحاديث النبوية الشريفة في مجال حفظ  : السؤال األول 

 

 :الشريفة اآلتية أكمل األحاديث   

 يا رسول هللا إنا: فقال ـــ صل  هللا عليه و سلم   سأل رجل النبي":قال  --بي هريرةعن أأ ـ 

 نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول

                                  درجات 3                                                       (( هو الطهور ماؤه الحل ميتته      :   هللا 

 34ص                                                                                                     

 ...إن هللا سائل كل )) سلم ـ ـ صل  هللا عليه ورسول هللا  قال : قال –– أنس بن مالكعن ب ـ 

           درجات 3                               (( راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته 

 07ص                                                                                                                             

 : يقول ـ صل  هللا عليه و سلم ــ سمعت رسول هللا : قال--قع سواثلة بن األعن ـ  ج 

قريشا من كنانة ،واصطفى من  واصطفى ، اسماعيل من ولد       اصطف  كنانهعز وجل  إن هللا )) 

                                                   درجات 4                                      (( قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم 

 301ص                                                                                      
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االدلة على وجود 
-تعالى -هللا

 ووحدانيته

 ..الفطرة.. .........العقل...... الشرع
شهادةهللا تعالى لنفسه 

وشهادة المالئكة 
 وأولي العلم 

 

 

 

 : في مجال العقيدة    : لثانيالسؤال ا

   درجات3                                                                  33ص :مي التاليالمخطط السه أكمل  - أ

 

 

 

  

 

                 

 

 درجات  3                                                                 : اآلتيةعبارات المصطلح المناسب أمام  ال اكتبب ـ 

                       متصف بصفات الكمال  هوأن ، هاالعتقاد الجازم بأن هللا رب كل شيء ومليك ( تعال  االيمان باهلل ) -2

 12ص                    .  هالمستحق للعبادة وحدمنزه عن كل عيب ونقص                             

 19ص                                  . أنه ال معبود بحق إال هللا تعال  (   كلمة التوحيد،الاله اال هللا) -1

 79ص.ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة تعال  اسم جامع لكل ما يحبه هللا(   العبادة) -3

 

 درجات 3                                                :ثاالً لكل نوع من أنواع العبادات في الجدول التاليهات مـ  ج

  

 مثال العبادة

 02-06ص       (أو ما يدل عل  ذلك ) .  لخوف من هللا ، المحبة ، التوكلا العبادة القلبية -1

 01ص                          (أو ما يدل عل  ذلك ) . الزكاة ، الصدقات  العبادة المالية -3

     02ص    (أو ما يدل عل  ذلك ) . الدعاء ، الحمد والتهليل والتسبيحذكر هللا ، العبادة القولية -3
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 : وعلومهالحديث  فهم في مجال:   لثالسؤال الثا

 (درجات 4)                                                                                       :الحديث األول 

فال يغمس يده في اإلناء  ،إذا استيقظ أحدكم من نومه: " قال --ـ أن النبي  عن أبي هريرة        

 33ص     "  حتى   يغسلها ثالثاً ، فإنه ال يدري أين باتت يده

 

 ـ : في الجدول اآلتيصنف اإلغتساالت الواجبة والمستحبة  السابقمن خالل فهمك للحديث الشريف ـ  أ

                  33ص     (صالة العيد    -الجنابة     -صالة الجمعة    -الحيض   )                        

 االغتساالت المستحبة االغتساالت الواجبة

 صالة الجمعه -2 الحيض -2

 صالة العيد -3 الجنابة -1

                     

 (درجات 4)                                                                                      -:الحديث الثاني

 

 وال هم   وال ب  ص  وال و   ب  ص  يصيب المسلم من ن   ما: " قال --ـ عن النبي  عن أبي هريرة         

 58ص    " فر هللا بها من خطاياهشاكها ، إال ك  ي   حتى الشوكة   م  غ   وال أذى وال  حزن  

 ـ  :  جب عن األسئلة اآلتيةخالل فهمك للحديث الشريف السابق أمن ـ  ب

 00ص                         .اكتبهما  .. صنفيننقسم أحوال الناس أمام البالء إل  ت -2

  .يسخط الناس وييأس من أمر هللا....األول - أ

 .سبحانه وتعال  جر ويرجع إل  هللا يصبر ويحتسب األ.....الثاني - ب

 00،09ص            "يكتف  باثنين "  .  الخطوات التي يتبعها المسلم أمام البالءعدد  -1

 .الدعاء ، قراءة القرآن ......   .-أ

 . رالصدقة ، االستغفار ، الصب.......-ب     
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 : لسيرة والتراجم في مجال ا  :رابع السؤال ال

 درجات3                                                                                        ـ :   علل ما يأتيأ  ـ 

 55ص                                          .دخول اليهود بالد العرب في شبه الجزيرة العربية  -2

التوراة في لمبشرإل  جانب تطلعهم إل  ظهور النبي ا بسبب الضغط الذي أصابهم من ملوك الروم

  واإلنجيل ورغبتهم في اإليمان ليكون لهم عونا السترداد ملكهم المسلوب 

        266ص   .                                                        تسمية هاشم بن عبد مناف بهذا االسم  -1

  ألنه كان يهشم الخبز ويفتته في اللحم 

 . عندها بعد فطامه --السيدة حليمة السعدية عل  بقاء الرسول حرص -3

 267ص                                     .ألنها رأت الخير في وجوده 

 درجات3                                           :لكل عبارة مما يأتي   المناسبةخصية الشاسم  اكتب -ب

                                                                         ( قصي بن كالب)                                           .بن  دار الندوة لتكون دار شورى لقريش -2    

 266- 99ص                                                                                                     

 ( عبدالمطلب بن مناف)               .قديم الزمان من  ها قبيلة جرهمتحفر بئر زمزم بعد أن ردم -2 

 262ص                                                                                                    

             (لهب يثويبة موالة أب)  267ص                         .بعد أمه  - -ول من أرضعت النبي أ -3

  درجات3                                      :  لصحيح من بين البدائل وضع خطاً تحتها ـ اختر المكمل ا ج

 109ص(الكوفةــلطائف ـا ألبواءا): في مكان يسم  بــ --فنت السيدة آمنة والدة الرسولد  -1

 84ص (نسر   ــ  بله     ــ وثيغ    )                                     . أشهر أصنام قريش هو -3

وكانوا ينكرون عبادة  –عليه السالم  –ة ابراهيم ن العرب قبل اإلسالم كانوا عل  ملفريق م -3

 88ص(النصارى  ــ الحنفاء ــ الوثنيون)                               .                        األصنام  
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 : لفقه في مجال ا  : خامسالسؤال ال

   درجات3                      (  49، 45ص) :الطريقة المناسبة للطهارة تحت كل صورة  وضح(  أ) 

                                            

            (   اءذحنجاسة أسفل  ال)              (    نجاسة في بدنه  )                        (إناء ولغ فيه الكلب )     
                         ...(الترابعلى الدلك .....)..                         (  ....الغسل بالماء  .)  ..             (     ..يغسل سبع مرات أوالها بالتراب... )    

 

  درجات  3                   :( غير صحيح/ صحيح) حكم على العبارات في الحاالت اآلتية بكتابة اب ـ 

              .توضأ أحمد بدون أن يتمضمض -1

 90ص (     صحيح ) :الحكم

 .                               للصالة ولم تتوضأ قامت نوره  -3

 94ص (   غير صحيح:   )الحكم

 .                  مسح عل  رأسه  قبل غسل وجههتوضأ محمد ف -3

 95ص (    غير صحيح : )الحكم

 درجات   3                                                                                    (43ص (أكمل الشكل اآلتي (: ج)
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 .النجس.. ..الطاهر.. ..الطهور.. :أنواع المياه
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 :تهذيب  في مجال ال:   دسالسؤال السا

   درجات3                                 ( 118ص) :اكتب ثالثا من  وسائل االبتعاد عن الغضب   -1

 .أقول أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم  -3

 الجلوس -3

 الوضوء -4    االضطجاع -4

 درجات 3               :في الجدول اآلتي (ب  ) ما يناسبها من المجموعة ( أ ) اختر من المجموعة 

 (ب)المجموعة  (أ ) المجموعة 

 01ص       مصاحبة األخيار ( 3)  .من فوائد محاسبة النفس  -2

 النفس اللوامة       )     ( .منبع الشرور وأساس األخالق السيئة  -1     

 01ص                    التوبة ( 2)   .من األسباب المعينة عل  محاسبة النفس  -3     

 02ص  النفس األمارة بالسوء ( 1)   

        

  درجات3                                            :   (ال يعجبني / يعجبني )المواقف اآلتية ما رأيك في  ـ ج

 33ص                                                                                               .فتاة دائمة الحضور لمجالس العلم والذكر-1

 --------------------تعجبني-------------------

 113ص                                                          .ساءة اآلخرين له باالنتقام إيقابل مسلم -3

 --------------------------اليعجبني-----------------------

 119ص                                                               . دائما يعدك ويخلف وعدهصديقك -3

 ----------------------------- اليعجبني --------------------------
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 : في مجال الثقافة اإلسالمية  :   سابعالسؤال ال

 درجات3: فيما يلي   أمام العبارة غير الصحيحة(   ×)  أمام العبارة  الصحيحة و عالمة  (  )ـ ضع عالمة أ

  07ص( )    .هي أن تؤدي العمل المطلوب منك عل  الوجه األكمل في الوقت المحدد ةالمسؤوليـ 2

 215ص(  )                                                 .  اإلرادة هي اإلصرار عل  فعل شيء معينـ  1

 219ص( ×)                                          .  المسلم الواثق من  نفسه ال يستشير أهله وأصدقائه-3

 

 

 

 درجات3                                                                 :بكلمات مناسبة اآلتية  مأل الفراغاتا-ب

يدل عل  شعوره   عبدالرحمن السميط إسالم أحد عشر مليون شخص عل  يد الطبيب الكويتي -2

  76ص                        .                                                      بالمسؤولية نحو دينه

 00ص .     ليساعد عمه في أعباء المعيشة   بــــرعي الغنمفي صغره   --اشتغل الرسول  -3

     .                                                                                  عن الفحشاء والمنكرفي وقتها النه   الصالة إقامة بة عل تالمتر اإلرادة اإليجابية  من نتائج -3

 219ص                                                                                                      

 

 
 واإلجابات انتهت األسئلة

 

 

 

 

 (7) 

     3 


