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وراق                                                وزارة التربية                                                                                                                  

أ
 (7)عدد ال

( 60)الدرجة الكلية                                                                                                                           تعليم الخاص        اإلدارة العامة لل
ساعة وهصف   :الزمن                                                                                                                              للتربية اإلسالمية  الفوي التوجيه

امتحان ههاية الفترة الدراسية الولي لمادة التربية اإلسالمية للصف السادس 
 (2022 -2021 –ه  1443)الدراسي للعام 

      
. صلحبد  يخزهلبد ثى أجت ػٍ جًٛغ األسئهخ (  7) ٔسام األرأكذ ثأٌ ػذد : يهحٕظخ

 

 :اٌشش٠ف اٌذذ٠شدفع فٟ ِجبي  :األٚياٌغإاي 

                      :خش٘ب آوزبثخ األدبد٠ش اٌشش٠فخ ئٌٝ  ًِنأ -1
                                                                                                                                           

                                                               

   

  : هبل سسٕل هللا  -أ

أٚ ثضع ٚعزْٛ شعجخ فأفضٍٙب لٛي ال ئٌٗ ئال هللا ٚأدٔب٘ب ئِبطخ األرٜ عٓ  . اإلًٚبٌ ثعغ ٔسجؼٌٕ"  

  30ص  "   اٌطش٠ك ٚاٌذ١بء شعجخ ِٓ اال٠ّبْ 

 

 
 

 

 

                                                                                                                        

 :  هبل سسٕل هللا  –ة 

 70ص    "٠غأي اٌشجً عٓ أً٘ ث١زٗ ٜ عّب اعزشعبٖ دفع أَ ض١ع دذإٌ هللا سبئم كم ساع " 

 
 

                
 

 

 

 

 

                              : ٚوٕل   سًؼذ سسٕل هللا –هبل  –سظٙ هللا ػُّ هغ طْس ثٍ األ ِثمأػٍ   -ج

ِٓ ٌٚذ ئعّبع١ً، ٚاصطفٟ لش٠شب ِٓ وٕبٔخ ، ٚاصطفٟ ِٓ لش٠ش ثٕٟ  كُبَخٖ إٌ هللا ػض ٔجم اصطق" 

 103ص "     ٘بشُ ، ٚاصطفبٟٔ ِٓ ثٕٟ ٘بشُ 
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     9 

 

 

                                                                            :عم١ذح فٟ ِجبي اي :اٌضبٟٔعإاي اي

 

       :ف١ّب ٠ٍٟغ١ش اٌصذ١ذخ اٌعجبسح  أِبَ(   ×)   اٌعجبسح اٌصذ١ذخ ٚعالِخ  أِبَ(     √)   ضع عالِخ  -أ

 

(    √ )                        21ص  .اإلًٚبٌ ْٕ انشكٍ األٔل يٍ أسكبٌ  ػض ٔجماإلًٚبٌ ثبهلل  -1

(    x   )                         82ص        .انذَٛب انـبٚخ يٍ خهن االَسبٌ ْٕ انهؼت ٔانهٕٓ كٙ  -2

  (   √ )                 83ص     .ِثبدح هللا ٔحذإنٗ عنشسم نذػٕح أهٕايٓى ػض ٔجم اأسسم هللا  -3

ثٛضع اٌشلُ ( ة ) ٌّجّٛعخ عجبساد فٟ آِ ٖ ِب ٠ٕبعتة( أ ) اٌّجّٛعخ اٌّصطٍخ فٟ صً ث١ٓ  -ة

                                                                                       :ِٙبإٌّبعت أِب

                                                                                                                                        

 (أ ) انًجًٕػخ 

يصطهح ال

 (ة ) انًجًٕػخ انشهى 

ػجبسح ال

 انزٕكم  -1

 

 79ص . لأهٕال ٔأػًبيٍ ِ هللا رؼبنٗ ٔٚشظب ِٚحت اسى جبيغ نكم يب  3

 .   انؼجبداد انزٙ يصذسْب انوهت كهًخ انزٕحٛذ    -2     

 

 81ص  .ٖ هللا رؼبلٖ ْٕ االػزًبد ػم   1  انؼجبدح  -  3     

 

    2 

 

 29 .ٖ ثحن إال هللا رؼبل دال يؼجٕ 

 

                                                                           

 :٠ٍٟ اٌُِىً  ٔمطخ ٚادذح وزت ا -ط

 : انزٕحٛذكعبئم كهًخ  -1
 30ص  . ٠َٛ اٌم١بِخ  ملسو هيلع هللا ىلصشفبعخ إٌجٟ  –اٌغج١ً ٌذخٛي اٌجٕخ  –أفضً اٌزوش  –أعٍٝ شعت اال٠ّبْ 

 

 : هللااال  إنّششٔغ ال   -2

 31ص   .اٌّذجخ  -اإلخالص    -اٌصذق   -االٔم١بد   -اٌمجٛي   -اٌمجٛي   –ا١ٌم١ٓ  -اٌعٍُ

 

 .: ػضٔجماد االًٚبٌ ثبهلل ثًش -3

عٓ اٌّإ١ِٕٓ ٚئوغبثُٙ  دفبع  هللا رعبٌٝ -دٍٛي اٌخ١شاد ٚاٌجشوبد  –رذم١ك االِٓ اٌزبَ ٚاٌذ١بح اٌط١جخ 

                                                25ص      .اٌشجبعخ 
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             : ٚعٍِٛٗفٟ ِجبي اٌذذ٠ش  :اٌغإاي اٌضبٌش 

                                                                     
                           :٠ٍٟف١ّب ِٓ ث١ٓ األلٛاط اٌزب١ٌخ ثبٌىٍّبد إٌّبعجخ اٌفشاغبد  اِأل - أ

 

 (جسذ٘         -انوهت        -انٓى       -يصبئت      -انًكبٌ   )  

 

 87ص     .ٔأيشاض ٔيزبػت  ِصبئتَسبٌ يٍ انجالء ْٕ كم يب ٚصٛت اإل -1

 86ص      اٌُٙ انشٙ انز٘ ٚخبكّ اإلَسبٌ أٔ ٚكشّْ -2

 86ص     ٌمٍتاانـى ْٕ يب ٚسجت ظٛن  -3

 87.      ٔ ههجٙ  جغذٞإَٔاع انجالء  -4

 

                                                                                    :أجت عّب ٠ٍٟ  –ة 

                                                                                                              

 88ص ؟ يب ًْب،  اٌ أحٕال انُبط أيبو انجالء صُق -1

 ٠غخظ ١٠ٚأط ِٓ أِش هللا رعبٌٝ - أ

 ٠صجش ٠ٚذزغت األجش ٠ٚشجع ئٌٝ هللا عجذبٔٗ ٚرعبٌٝ  - ة

 

 ( 155) َواَو ِّش ِر  الَّص اِر ِر يَو  "ٖ هللا رؼبل هبل اًا سهٕكٙ اًا ح ٔيظٓشٌ اٜٚخ انوشآَٛخ انزبنٛخ اسزخشج هٛىو -2
 (156) يَو  ِر َو   َو َو اَبَو َبْي ُه   ُّملِر يَو ٌة  َو اُه    ِر َّص  اِر َّص ِر  َو ِر َّص   ِراَو ْي ِر  َو اِر ُه وَو  الِر 

 88ص . انشجٕع إنٗ هللا  –انصجش ػهٗ اانجالء   -انذػبء  : هًٛخ  ال –أ 

 انزضو ركش هللا  –دح ٔانشخبء انجأ إنٗ هللا كٙ انش  .: انًظٓش انسهٕكٙ –ة 

 (إجبثخ يلزٕحخ حٕل ْزا انًؼُٗ )                                    
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             :إٌج٠ٛخ فٟ ِجبي اٌغ١شح : اٌغإاي اٌشاثع 

 
 :ثٛضع خظ رذزٙب ف١ّب ٠ٍٟخزش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِٓ ث١ٓ اإلجبثبد اٌّزعذدح ا - أ

                                                                                                              

                                                                  .سٍْٕٔ كٙ  د أو انشسٕل ٘رٕف -1

 

 109ص   (      انؼبششح                        -      انثبيُخ           -               اٌغبدعخ     ) 

 

 .ِػى ةػجذ انًطمِ ٔكبح جذ ثؼذ هبو ثكلبنخ انشسٕل  -2

 

 109ص  (           ْم أثٕ ج                    -  أثٛ طبٌت          -                أثٕ نٓت    ) 

 

 .ْضًٚخ أصحبة  انُجٙ يٍ ثشبئش َجٕح  -3

 

ص   (                اٌف١ً                 -          اسؽال            -                    انكٓق)  

    

                                                                                                                                       : أجت عّب ٠أرٟ  -ة 

                                                                                                                  

    .ثٓب انؼشة هجم اإلسالو  اكزت صلخ حسُخ ارصق -1

     53اٌشجبعخ    ص  – اٌصذق -دغٓ اٌجٛاس   –اوشاَ اٌض١ف  
                   

 . انٓبشًٛخسشح نّٛ األإرًٛض ثٓب ْبشى ثٍ ػجذ يُبف انز٘ َسجذ  صح يٙ سجم -2

 ٘ٛ اٌزٞ عٓ اٌشدٍز١ٓ –وبْ  ٠ٙشُ اٌخجض أٞ ٠فززٗ ١ٌأوً ِٕٗ إٌبط ٠ٚطعُ اٌذجبط ٠ٚغم١ُٙ 

 100سدٍخ اٌشزبء اٌٟ ا١ٌّٓ ٚسدٍخ اٌص١ف اٌٟ اٌشبَ   ص 
.. 

 

 ؟  ثؼذ أيّ  نشسٕلا ايشأح أسظؼذ أٔل ويب اط -3

 107ص . ص٠ٛجخ ِٛالح اثٟ ٌٙت 

  

   : خظصذخ ِب رذزٗ  -ط 

 

(        99لش٠ش ص .            )   جشُ٘ يٍ أصٕل ػشٚوخ ٔهجٛهزّ ْٙ هجٛهخ  ٔنذ انشسٕل  

(    100ٚح ص داس إٌذ)        . نوجٛهزّْٙ داس ثُبْب هصٙ ثٍ كالة نزكٌٕ داس شٕسٖ  داس اٌشأٞ -2

(  102ِئخ ثع١ش ص  100)              . ثخّغ١ٓ ثع١شػجذهللا يٍ انزثح  رى كذاء ٔانذ انشسٕل    -3
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              :فٟ ِجبي اٌفمٗ : اٌغإاي اٌخبِظ 

 
                                                        : ٠ٍٟ  ِّب عجبسح ٌىً إٌّبعت اٌّصطٍخ اٌفمٟٙ وزتا -أ
 

       93ص.  كٛلٛخ يخصٕصخ   ةاسزؼًبل انًبء انطٕٓس كٙ أػعبء يخصٕصخ (     اٌٛضٛء)      -1

  42ص  .انًسهى انـسم ٖ يب ٕٚجت ػم(   دذس أوجش    )   -2

                                                                                             47ص .   انوزاسح انًبَؼخ يٍ صحخ انصالح (     حإٌجبط )      -3

                                                        

                                                                                

                                                                 : األلٛاطاخزش اٌذىُ إٌّبعت ِٓ ث١ٓ -ة

 

         43ص (   صال ٚجٕ       -٠جٛص )         .                                   رٕظأ أحًذ يٍ يبء انجحش  - 1

 49ص  (  صال ٠جٛ    -ٚجٕص    )                            .      انكهت  خبنذ يٍ إَبء ٔنؾ كّٛ اؿزسم  -2

 47ص  (  صال ٚجٕ       -٠جٛص )        .   هذ اليسذ يالثسٓب يٛزخ انسًك صهذ كبغًخ انظٓش ٔ -3

          

 :   ِب ٠ٍٟعجً ٔمطخ ٚادذح ٌىً  -ط   

 

                                           .انُجبسبد انزٙ ٚجت انزطٓش يُٓب    -1
 ٌذُ اٌخٕض٠ش-ثٛي ٚسٚس ِبال ٠إوً ٌذّٗ ِضً اٌذ١ٛأبد اٌّفزشعخ  –اٌجٛي ٚاٌغبئظ 

 47ص  . س اٌىٍت ؤط –اٌخّش  –اٌذَ اٌّغفٛح  –ا١ٌّزخ ٠ٚغزضٕٟ ِٕٙب ١ِزخ اٌغّه ٚاٌجشاد 

 

 .كشائط انٕظٕء   -2

غغً  –ِغخ اٌشأط  –ي ا١ٌذ٠ٓ اٌٟ اٌّشفم١ٓ غظ –غغً اٌٛجٗ ِٓ ِٕبثذ اٌشعش ئٌٟ اعفً اٌزلٓ  –ا١ٌٕخ 

 95ص   .اٌزشر١ت   –اٌشج١ٍٓ ِع اٌىعج١ٓ 

 

 .كعبئم انٕظٕء ػهٗ انؼجذ  -3
 ٠شفع اٌذسجبد ٠ّٚذٛ اٌخطب٠ب 

 94ص  .  ٠ز١ّض اٌّغٍّْٛ ٠َٛ اٌم١بِخ ثأُٔٙ غش ِذجٍْٛ 

                                                    

 
.. 
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                                                     : فٟ ِجبي اٌزٙز٠ت : دط اٌغإاي اٌغب
                                                                                                        

             :س صذ١ذخ ف١ّب ٠أرٟغٟرا وبٔذ اٌعجبسح ئ وبٔذ اٌعجبسح صذ١ذخ ٚاٌذائشح  ة را ئ ظًٍ اٌذائشح   أ    - أ

 

 120ص       أ            ة                                   .       إٌ انزلشٚػ كٙ انٕكبء َٔوعخ يٍ صلبد انًُبكن   -1

 

 114ص     أ            ة                                                                 .        كٙ انششصبحجّ  ٔهغ انحهى ٘    -2      

 

 121ص     أ             ة                            .            ٔكبء ثبنؼوذ يٍ إَٔاع انٕكبء                   ال     -3     

       

                                                                              115ص     :اٌزبٌٟأوًّ اٌّخطظ  –ة 

                                                                                                                             

 
 

                                                                       :وً ِّب ٠ٍٟ ئص١ذخ   ٚجٗ  -ط 

 .ٔػذ سبنى أثبِ ثأٌ ٚزاكش دسٔسّ نكُّ رْت نهؼت   -1

 121ص       .دائٗ  أْ ٠ٍزضَ االٔغبْ ةأٔصذٗ ثأْ ٠فٟ ثٛعذٖ الْ اٌٛعذ ٠جت أ   

 

 . ٚلؼمٔنكُّ نى رصذم ثجضء يٍ يبنّ َزس ػجذهللا ثأٌ ٘ -2
 120ص  .ٚ عجبدٖ أ ٔفغٗ ِٓ صذلخٜ ْ إٌزس ِب ٠ٛججٗ اٌّشء عًأٔصذٗ ثأْ ٠فٟ ثٕزسٖ أل

 

 .انست انشزى ٔ ا ثزجبدلحذس شجبس ثٍٛ صيٛهٛك ٔهبو -3
 ٌُٙ و١ف ٠عبٌجْٛ اٌغضت  ٚأث١ٓ ٠ُ٘غجٛا ثعض أصذُٙ ثأْ ٠زعٛرٚا ِٓ اٌش١طبْ ٠ٚجٍغٛا ٚال

 115ص (   ِفزٛح -٘ٛ ِٕبعت دٛي اٌّٛضٛع  وً ِب)ثبالعزعبرح ٚاٌجٍٛط ٚاالضطجبع ٚاٌٛضٛء    
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 يٍ يشاحم ػالج انـعت   
 

 

 انٕظٕء         

 

 االظطجبع -انجهٕط       

 

 هٕل أػٕر ثبهلل يٍ       

 انشٛطبٌ انشجٛى     
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 :اإلعال١ِخفٟ ِجبي اٌضمبفخ  :اٌغبثعاٌغإاي 
  

 : ٠ٍٟ ف١ّب( ة )  اٌّجّٛعخ ِٓ  ا٠ٕبعجٗثّب (  أ   )اٌّجّٛعخ عجبساد  صً -أ 

  

                                                                                      

 

( ة )  انًجًٕػخ  انشهى ( أ   )  انًجًٕػخ  

 نٛزك رجبِ َلسكيسؤٔ -1

 69ص
ػجذ انشحًٍ انسًٛػ  - 2

 شخصٛخ إساليٛخ كٕٚزٛخ -2

 َششد اإلسالو

 70ص 
االْزًبو ثبنصحخ  - 1

 يسؤٔنٛزك رجبِ ٔغُك -3

 69ص        
انذكبع ػُّ ٔاالنزضاو ثبنوٕاٍَٛ  - 3

اثٍ رًٛٛخ  -  

 

 

 

 

 67ص  :ٔذٛ د٠ٕٟ ٞ ِغإ١ٌٚذخطب رذذ اٌعجبساد اٌزٟ رذي عٍٝ ضع  - ة

 

 ادادأداء اٌعت  . 

   انًحبكظخ ػهٙ انًًزهكبد انؼبيخ . 

 ٚ اجزٕبة اٌذشاَارجبع اٌذالي   . 

   االجزٓبد كٙ انذساسخ . 

 اإلعالَ ٔشش    . 

 ٙ6                                                            . كؼم انًؼبص 

 
                                     (عئٍخ ٚاإلجبثبد أزٙذ األ)                                                     

                                                          

                                                           

 2022 -2021 –ـ 1443ِانذساسٛخ االٔنٙ      نهصق انسبدط نًبدح انزشثٛخ اإلساليٛخ      نهؼبو انذساسٙ  ايزحبٌ َٓبٚخ انلزشحربثغ 

 


