
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 1: المعامل ة واحدة ساع: المدة تربية اإلسالمية ال: المادة 
 

ػُبطش اإلجبثـــــــــــــــــخ ٔسهى انزُمٛـــــــــــــــــــــــظ 

 (04ٌ):أٔال 
 ( 0.5ٌ) . دمك ٔأَجض : طذق : -  انششح  .1

 ( 0.5ٌ ).يب سآِ انُجٙ طهٗ اهلل ػهّٛ فٙ انًُبو أَّ سٛذخم يكخ دٌٔ لزبل : انشؤٚب  -

ثشش اهلل رؼبنٗ ثزذمك سؤٚب سسٕنّ، ٔإَجبصِ رؼبنٗ يب ٔػذ ثّ َجّٛ يٍ دخٕل يكخ دٌٔ لزبل ٔإػالء  : 28/ 27يضًٌٕ اٜٚزٍٛ  .2

 ( 01ٌ). ِ فٙ اٜفبق سكهًخ اهلل ، ٔاَزظبس دُّٚ ، ٔاَزشب

        : ) يٍ سٕسح انفزخ ثبنشكم انزبو29اٜٚخ كزبثخ .3       

      
        

       
       
      
     

       
     

     )  .(02ٌ ) 

 ( 2ٌ): صبَٛب 
 فٙ ْزا انذذٚش إنٗ رجًٛم انجبعٍ ٔإطالدّ ثزمٕٖ اهلل يغ انؼًم انظبنخ ، ٔرغٓٛش انمهت يٍ انزَٕة ٔانًؼبطٙ ٚششذ انُجٙ  .1

 ( 1ٌ). ٔاٜصبو 

 ( 1ٌ). االْزًبو ثجًبل انجبعٍ يمذو ألَّ ْٕ األطم ، ٔثجًبل انجبعٍ ٚكزسٙ جًبل انظبْش انًظذالٛخ ٔانمجٕل  .2

 (14ٌ): صبنضب 
طفخ رًكٍ اإلَسبٌ يٍ انزًٛٛض ثٍٛ انذسٍ ٔانمجٛخ ، ٔرٓزة يٕٛنّ فٛزًكٍ يٍ انزًٛٛض ثٍٛ انجًبل انًضٚف : رٔق سهٛى -  أ   - 1

 ( 0.5ٌ).ٔانخبنض

 ( 0.5ٌ). رغٛٛش فٙ انظفبد انغجٛؼٛخ نهًبء أٔ انٕٓاء أٔ انزشثخ ثذٛش رظجخ غٛش طبنذخ نالسزؼًبل :انزهٕس       -  

يمجٕل ٔأٔافمّ ػهٗ يب ألذو ػهّٛ يٍ ارظبل ثسٛبسح اإلسؼبف ، نكَّٕ  ػًال ٚذل ػهٗ انًذبفظخ ػهٗ طذخ كشٚى : رظشف سشٛذ-        ة 

 .نهزؼهٛم ( 01ٌ)نهشأ٘  ( 01ٌ)... ٔدسٍ رٕظٛفّ نٕسٛهخ االرظبل ٔسػبٚزّ االجزًبػٛخ نًٍ ْٕ فٙ دبجخ إنٛٓب  

 ( 01ٌ). لهك شذٚذ ٔغضت الفذ : يظٓشاٌ نزذْٕس انظذخ انُفسٛخ نكشٚى - ط 

 ( ٌ نهُظٛذز1ٍٛ ). نشػبٚخ طذزّ انُفسٛخ ، ػهّٛ أٌ ٚسٛغش ػهٗ يشبػش انغضت صى انظجش ٔانزذًم ٔانزضشع إنٗ اهلل ثبنشفبء - د 

  51انزٕثخ " لم نٍ ٚظٛجُب إال يب كزت اهلل نُب :"لبل رؼبنٗ     - 

 ( ٌ نهذنٛم ٔٚمجم كم دنٛم يُبست1).     انزشيز٘ " يب أػغٙ أدذ شٛئب ْٕ خٛش ٔأٔسغ يٍ انظجش  :" أٔ  لٕنّ     - 

: أيضهخ نهزٕجٛٓبد نالسزفبدح يٍ انذبسٕة ٔاالَزشَٛذ - ْـ 

 ( ٌ نكم رٕجّٛ 0.5). انزضاو االػزذال ٔػذو اإلفشاط فٙ انزؼبيم يغ االَزشَٛذ .  - انجذش ٔرخضٍٚ انًهفبد ٔانجذٕس  - 

 ( ٌ نكم دك 0.5 )- ......  إديبجٓى فٙ انًجزًغ –انزخفٛف يٍ آاليٓى :يٍ دمٕلٓى  ( ٌ 0.5)رٔ٘ انذبجبد انخبطخ ، : َسًٛٓى   -  2

 (  ٌ نكم جٕاة طذٛخ0.5): يمء انجذٔل دست انًؼغٛبد   - 3

 ٔاججبد االجٛش دمٕق االجٛش

 .اتمام العمل  - .اسزذمبق اجشرّ كبيهخ  -

 .االخالص فٙ انؼًم  - .حفظ كرامته -

 .احترام وقت العمل - .دمّ فٙ أخز لسظ يٍ انشادخ  -

[ ٚمجم كم يضبل يُبست                             ] ( ٌ نكم دٔس 0.5 ٌ نكم ٔسٛهخ ٔ  0.5 ): ٔسبئم انًذبفظخ ػهٗ انجٛئخ  -  4

.  إطالح انزشثخ ٔرٕفٛش انغزاء نهكبئُبد –انًذبفظخ ػهٗ َمبء انجٕ : إدٛبء األسع انًٕاد ٔدٔسِ          - 

.  إلبيخ يُبعك خضشاء –رٕفٛش انًٛبِ : دفش اٜثبس ٔدٔسِ           - 

 ( ٌ 1). األيش ثبنزذأ٘ ٔانجذش ػٍ انؼالط : انذذٚش األٔل -  5

 ( ٌ 1).       رغغٛخ األعؼًخ ٔاألششثخ :            انذذٚش انضبَٙ 

  

االيزذبٌ انجٕٓ٘ انًٕدذ  
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المىضـــــىع   تعتبر مضامين األجىبة ال حرفيتها:يهذٕظخ 


