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  الثدني الفصل – اإلسالمية اليينية الرربية مدية المرحدن سررادي اال نموذجسلم ال

 21اليرجة :  –الصف : الثدني الثدنو  العدم  – 8102- 8102اليراسي  للعدم

 

        يرجدت 1 والثدني األول البنيين من لكل( ) مؤرمت غير سؤال)  يرجة 01/  األول السؤال

 ( يرجردن وللرابع يرجدت 3 وللثدلث                                                         

 درجة واحدة              ) وإذ قال ربك للمالئكة  إنً جاعل فً األرض خلٌفة  -1

 قالوا أتجعل فٌها من ٌفسد فٌها وٌسفك الدماء  ونحن                 درجة واحدة

 درجة واحدة  نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنً أعلم ماال تعلمون                  

وعلم آدم األسماء كلها ثم عرضهم على المالئكة                     درجة واحدة 

 درجة واحدة                      (فقال أنبئونً بأسماء هؤالء إن كنتم صادقٌن    

 

كل مقطع درجة واحدة , وٌعد كالً من التبدٌل  ٌحسم عن كل غلط  فً مالحظة :

 . واإلضافة غلطاً واحداً فً كل مقطع .

 

  درجة واحدة                             ) ال تزول قدما عبد ٌوم القٌامة                -2

 درجة واحدة        حتى ٌسأل عن عمره فٌم أفناه                                       

 درجة واحدة       علمه فٌم فعل وعن                                             وعن

 ماله من أٌن اكتسبه وفٌم                                                    درجة واحدة

 أنفقه وعن جسمه فٌم أباله     (                                            درجة واحدة    

 

 التبدٌل من كالً  وٌعد,  واحدة درجة مقطع كل فً  غلط كل عن ٌحسم : الحظةم

 .. مقطع كل فً واحداً  غلطاً  واإلضافة

 

3-  

المجتمع بأجٌال صالحة  = رفدن لها دور فعال فً تربٌة األبناء على القٌم والمبادىء ولٌك - أ

 درجة واحدة               متزنة ومعطاءة .                                                        

 لٌنال اإلنسان رضا هللا تعالى = لٌنجح فً مهمة إعمار األرض بالخٌر .     درجة واحدة - ب

فإنه لن ٌوازي نعم هللا تعالى التً أنعمها ألنه لو تم العمل على الوجه الذي ٌحبه هللا تعالى  -ج 

 على اإلنسان .                                                                            درجة واحدة



 

 درجة واحدة                                                           تطوٌر الذات.  -  -4

 درجة واحدة                                                      تحقٌق جودة العمل. -

 = التقلٌل من األخطاء الممكن ارتكابها . 

 = تحقٌق األهداف = الغاٌات = المصالح . 

 = حفظ األوقات والحقوق من الضٌاع 

 = أي مثال مناسب . 

   :  ( يرجدت 1 بني لكل( )  مؤرمت سؤال)   يرجة 51/   الثدني السؤال

1- c  (5 ) درجات  

  2 - a         (5 ) درجات 

 3- a         (5 )درجات 

4- d          (5 ) درجات 

5- b           (5 ) درجات 

6- a           (5  ) درجات 

7- c          (5 ) درجات 

8- b           (5 ) درجات 

9- a          (5 )درجات 

11- d            (5 )درجات 

11-  b              (5 )درجات 

12-  c           (5 )درجات 

13- a            (5 )درجات 

 

 

 

 

 

 السلم انرهى

                                                           


