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انتـــصـــذـــيــخ
الــــــــنـــــــــيـــــــــابــــــة  :مـــــــديـــــــــونــــــــــة
 انـــفـــهـــــم انـــكـــتـــاتـــي و انــشـــكـــم :الداللةال يحرًم
يطاق :
معنىن له -
أشرح:كل 1
عالقةالبهذه
و
1ن  -انراهٍ  :انحاني
 مقانة 2 .نقريبا من
حربيفيد
و -كل تعبير
2ن
ذلكانسير .
حىادز
معنى -
انطرق
يحارتح حرب انطرق.
جهىد
عالقة بذلك
نرظافرما له
 انرقهيم يٍ خسائر حرب انطرق – انذػىج و كل2ن
 أسهىب انُذاء 1ن
 يا يسرػا إٌ في انؼجهح انُذايح أسهىب انُهي 1ن
ال ذسرع ف‘ٌ انسرػح قاذهح
 حرب انطرقاخ آفــــــح2 .ن قيًح اجرًاػيح 2 .نخ
 إِ ٌَّ فِي ْان َؼ َجهَ ِح انَُّذَا َيحَ  َ ..... -هِ ًَ ٍح َس ًِ َؼرـْهَا ْانثَ َ ِريَّحَُ ....د َي ِىيَّحٌ – ذُخَ هٍّفُ – الَفِرَا ٍ1/2ن عه كم خطأ
– نِرَرَظَافـ َ َر 6ن.
 انتـــراكــيـــة : الوعت الدقيقي  :انث ريح  – 1/4انًاديح  - 1/4انمفعىل ألجهه  :أيـــال 1/2 انجار و انمجرور  :في انرقهيم  – 1/4يٍ حصيهح1/4 . انترسيمة :َؼد
ضًير اسًها
َاسخ حرفي
خثرها 1/2ن
1/2ن
1/4ن
1/4ن
وطُيح
ارثح
ــها
إَـــ
 و سرثًُ تإال واجة انُصب  يٍ إَراج انًرؼهًيٍ 0,5 .يٍ يثم حضراألطفال انصغار إال طفال
جًهح تها خثر نُاسخ فؼهي  .يٍ إَراج انًرؼهًيٍ  0,5يٍ يثم أصثحد انطرق خطيرج
 االعــــراب :1/4ن
 يـــا  :حرف َذاء1/4ن
 يسرػا  :يُادي يُصىب1/4ن
 انسائقيٍ  :يفؼىل ته يُصىب1/4ن
 قائهح  :حال يُصىب انــصـــرف و انــتـــذـــىيـــم : اسـى يـُـقـىص 1ن  انساػي  انحا ي ................. اسـى يـقـصـىر 1ن  يهرقً  يجري ...................– اسـى يــُـســىب  1ن  رياضي  ترنًاَي.................
 اسرحسٍ َ سياٌ َ /سياَا 1/2ن
 َسيُيسْرح َسٍ 1/2ن

 ػاد1/2ن
 طهغ َ يطـْهغ1/2ن
ػائــِذ
 أصية في حادثح سير طفم 1/2ن و أرتغ ػ رج رجال 1/2ن شارك في انثطىنح خًسح ػ ر فريقا1 .ن اإلمــــــــــــالء : هذيً 1/4ن1/4ن
فـــرــــً
ً
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 -دادثة 1/4ن -

 خهفد 1/2نإصاتة 1/4ن
َ أ 1/2ن
-

-

ضذايا 1/4ن  -اته 1/4ن -

مسؤونية 1/2ن

 اإلوـــشــــاء :انــــــــخـــــــــظ ٌ2 
األفـــــكـــــــــار ٌ4 
انرسهسم انًُطقي ٌ2 
انرصيذ و انرؼاتير ٌ4 
ػالياخ انرــرقـيى ٌ1 
أقم يٍ  6أخطار ٌ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" الملك 1,5.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

0,5ن –

الغني المطلق  #االفتقار 0,5ن

 .2أصل الفعل بحكمه الشرعي :
امرأة وضعت في رمضان 
رجل تعمد التقيؤ



 الفدية 0,5ن
 القضاء 0,5ن
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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
 .2الخــــمـــــر  :حــــــرام 1ن
انهزم المسلمون في غزوة  :أحــــــد.

0,5ن
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