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انتـــصـــحـــيــح
الــــــــنـــــــــيـــــــــابــــــة  :الــــــــــنـــــــــــواصــــــــــر
 انـــفـــهـــــم انـــكـــتـــاتـــي و انــشـــكـــم :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ُٓٚ -غ ٚ :قٕو ٚ /زطٕس

أشرح1 :ن
1ن
مقانة 2 .ن
2ن
انًٕاؽٍ انظبنح  -انٕاجت انٕؽُ ٙأٔ كم ػُٕاٌ قشٚت يٍ رنك .
انًٕاؽُخ انحق – االصدْبس سْ ٍٛثبإلخالص أٔ كم رؼجٛش قشٚت يٍ رنك2 .ن
 أسهٕة انزؼجت 1ن
يب اسٔع حت انٕؽٍ
أ٘ انًٕاؽُ ٍٛأَفغ نجهذْى ؟  أسهٕة االسزفٓبو 1ن
يٍ ٔاججبرُب انذفبع ػٍ انٕؽٍ2 .ن
قًٛخ ٔؽُٛخ 2 .ن
َ
ُ
ُ
ً
ْ
ُّ
ُ
بسرِ ِّ – َٔ انزـَّقـَذ َو6 .ن.
ؼ َ
طبنِحً ب – انظَّبنـ ِ ُح – شؤٌَٔ – َح َ
اؽُب َ
بٌ أٌ َٚكٌَٕ ُي َٕ ِ
َٚسْزـ َ ِطُ ٛغ ُكمُّ إِ َْ َس ٍ
معنى له نفس الداللة
 انشخبء  :انزقذو/انسؼبدح/انُٓبء /و كلاالصدْبس

1/2ن

عه كم خطأ

 انتـــراكــيـــة :
 .1مفعىل مطهق َٕٓ :ػب  – 1/2واسخا حرفيا  :إٌ  - 1/2وعتا حقيقيا  :طبنحً ب – يزٕاطالً – ًّ
انظبنح –
األكًم – انظُبػ – ٙاالقزظبد٘ . 1/2
 .2انترسيمة :
َؼذ
انفبػم ػًٛش
فؼم يؼبسع
يفؼٕل ثّ 1/2ن
1/4ن
1/4ن
1/2ن

انًشثحخ
انزجبسح
ٚزؼبؽٗ
 .3و سزثُٗ ثئال ٔاجت انُضة  يٍ إَزبج انًزؼهً 0,5 .ٍٛيٍ يثم حؼش األؽفبل انظغبس إال ؽفال
جًهخ ثــٓـــب يــُـــبدٖ ٚ ب يزسٕال قى نهؼًم( .رقجم جًٛغ طٛغ انُذاء) 0,5
 .4االعــــراب :
 انشؼٕس  :فبػم يشفٕع ثبنؼًخ انظبْشح ػهٗ آخشِ 1/2ن
1/2ن
 رهًٛزا  :خجش كبٌ يُظٕة
 انــصـــرف و انــتـــحـــىيـــم :
1ن  انسبػ  ٙانحبك................. ٙ
 .1اسـى و َـقـٕص
 اسـى يـقـظـٕس 1ن  يهزقٗ  يجشٖ ...................
– اسـى يــُـســٕة  1ن  سٚبػ  ٙثشنًبَ.................ٙ
َـَجــَـ َغ  يــَُــْــجــَــ ٌغ 1/2ن
 رــَبثـ ِ ٌغ 1/2ن
 .2ربثغ
َ
ــض  إخالص  /إخالطً ب 1/2ن
1/2ن
ػــَهــِــ َى  يــَؼْــهٕ ٌو
أ ْخــهــ َ َ
 .3رزكٌٕ انًًهكخ يٍ سذ ػششح جٓخ1/2 .ن
سجم انفشٚق انٕؽُ ٙثالس إطبثبد1/2 .ن
 اإلمــــــــــــالء :
بٌ 1/2ن
قبع 1/2ن
.1
 جــ َ ٍٍ
 فئبد 1/4ن  -اثٍ 1/4ن ْ -زا 1/4ن .2انًسبٔا ِح 1/4ن
ْ
 ثــُؤ ٌ 1/2ن .3ثــَطــٌ ٙء 1/2ن
 اإلوـــشــــاء :
انــــــــخـــــــــؾ ٌ2 
األفـــــكـــــــــبس ٌ4 
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انزسهسم انًُطقٌ2  ٙ
انشطٛذ ٔ انزؼبثٛش ٌ4 
ػاليبد انزــشقـٛى ٌ1 
أقم يٍ  6أخطبس ٌ2 

تصحيح وحدة التربية اإلسالمية
 – Iالقرآن الكريم (5نقط):
.1

اكتب من قوله تعالى :

 بسم هللا الرحمن الرحيم " .هو الرحمن آمنا به و عليه توكلنا فستعلمون من هو في ضالل مبين،
قل أرأيتكم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين" الملك1,5.ن
 بسم هللا الرحمن الرحيم " .فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم الم أقل
لكم لوال تسبحون ،قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين" القلم 1,5.ن
 بسم هللا الرحمن الرحيم " .يا ليتني لم أوت كتابية و لم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما
أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية" الحاقة 1,5.ن
(ال نحتسب األخطاء و الشكل)
 .2غـــورا  :بعيدا في أعماق األرض أو
 .3اعترفوا بذنبهم 

صعب االستخراج 1/4ن

 مد متصل
 مد منفصل 1/4ن

 – IIالعقيدة و العبادات (: )2,5
 .1الوجود  #العدم

الغني المطلق  #االفتقار 0,5ن

0,5ن –

 .2أصل الفعل بحكمه الشرعي :
امرأة وضعت في رمضان 

 الفدية 0,5ن

رجل تعمد التقيؤ



 القضاء 0,5ن

رجل أفطر لكبر سنه



 القضاء و الكفارة 0,5ن

 . IIIاآلداب اإلسالمية و السيرة النبوية (2,5ن) :
 .1الرشوة مال أو هدية يعطيه الراشي أو الرائش للمرتشي قصد قضاء حاجة من حاجاته1 .ن
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 .2الخــــمـــــر  :حــــــرام 1ن

.3

انهزم المسلمون في غزوة  :أحــــــد.

0,5ن

