
よُ ائُ زُ か الج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ    めال か ُق ُيم ُよُ ُيُ اط  بُ عُ か الش 

かُُيُ 
بُ رُ التُ  ةُ ارُ ら ُوُ 

かُُيُ نُ طُ ال．ُ ُ か ُيُ 
بُ رُ التُ  かُ يُ يめ ُよ ُمُ 

طائُ زُ الج ُــــ か يُ  س  ُــــُُ よ و 
ُمُ   め ُُر ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُ اء ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س   íꞌꞌُ اصُ الخ か بُ ـــ．ُُ ら ُ ر 

 ـــُ かيعُ 

 
 
 

ُ

か اأول゜ îُ( 6): ال．ضعي 
ُ

 

 îُ( 4)                                                                     أكمل كتابか اآياき مع ضبطها بالّشكل الّتامب  (1

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ﾈٱﾉٱぎٱ
   が من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف

 ب نفطاゆس．おゆ ال ( من  تت〈ل゜  9ةاآياき: )من 

 îُ( تُ)                                                                                      تيî: الّتالي تيîكلم，ّضح معنى ال (2

ゆاよب: اأبî．الّصالح î．ين:  ام〉منめّب يي．م الかم القيام． 

 îُ( ت)                  باشتمل امقطع الّسابق من س．おゆ النفطاゆ عل゜ ف．ائゆ〉， めشاداき عめيおめ، اもكよ ，احおめ منها (3

•   ゆ．س．ل。 ُتゆ， ه かالخل．د فيطاع， êالّنعي す  بゆمن تحتها اأنها よ́تج きجّنا 

 خل．د الكفاゆ ي．م القيامか في الّناゆ فهê باق．î فيها ل يخよج．î منها أبめًاب •

انيかا か الث  îُ( 6): ل．ضعي 

   ﾉٱﾈٱぎحب جب هئ  مئ خئ  حئ جئ يي ىي   ني مي  زي ري ٱ 
 ت．بか.س．رة ال( من ة6اآيか: ) が جح مج حج مث هتمت خت حت  جتهب مب خب

 îُ( 2)                                                    ؟بيî الفقير ，امسكيî، ，من اأشめّ حاجか بينهماما الفよق  (1

   بل يجめ حاجت。، ， الفقير ه． الや´ ل يملú ق．き ي．م。 الفقよاء: •

• :îدخا لكن ل يغّطي حاجت。 امساكي úيمل ´やه． ال îبامسكي   

 امسكيî أحسن حال من الفقيرب ，من。: •
2) :かالّتالي かعن اأسئل え( 4)                                                                                         أجُî 

يُ     :          ٱが   حئ جئٱぎمعنى ق．ل。 تعال゜:    ゆيثا  كّفاめأ， من دخل．ا في اإسام ح ،êج゜ 〈سامهよ  يق．・ حتى
〈يمانهê ，يثبت．ا عل゜ الめّينب 

 

   ُむة: اماか ربيか اإسامي   الت 

ُط انيかثُ ال :ست．ُ・اُم  مت．س 

 ت2ة5/2ة/ة3اريみ: التُ 

ُ  めُة: ةامめواح かساع 
انيختبار الفصل الُلالتصحيح النم．もجي   ث 

...................................................  ام:  

................................................... :  قب الل    
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لやين يجمع．î الりّكاお ，ي．らّع．نهاب: ا :         が يي ىي ぎمعنى ق．ل。 تعال゜: 

ٱがهب مبٱぎمعنى ق．ل。 تعال゜:   ٱ ，〈î ُيعطى من الりكاお  الや´ ل يجめ حاجت。،    عن بلめه  امسافよ امنقطعٱ:  ٱ
 كاî غنيا في بلめهب 

か اُإ かال．ضعي  む :(8 )îُماجي 
ياíا الخيرّيか    :لس  الحّي   かجمعّي îَبأ الحّي حりينا فسألت。 عن سبえ حりن。، فأجاب  ，جきめ صめيقا لú من 

 دعし الّناる للتصめّق بأم．الهê، ，ه． ل يملú مال يتصめّق ب。ب 
.ُ)êب )رواه البخا́ر ُومسل"かقめيق صよعن الّط ・もُتميط اأ，" : نめ: قا¡ ゆس．¡ ه    الس 

かعليم ．ّضح في。 لصめيقú بأîَ الّصめقか ليسし مقص．おゆ عل゜ اما¡ فقط، ，تやكよ ل。  اكتえ م．ض．عا ت:ُ الت 
 مستشهめا بما تحفば من الّنص．ص الّشよعّيかب  ،أن．اぱ الّصめقاき غير امالّيか بعض

かاإدماجّي かال．ضعّي 

よاきُُامعاييُر قطかُامؤش  ُالن 

かُُاماءم
- かغير امالي きقاめبعض الص îبيا.ُ 

ُُ.الخ( كل سامى...بالحめيث الشよيé )لستشهاむ ا -
3ُة
ُتة

ُالنسجام
-  かمめمق( :ض  –تسلسل اأفكارよع-.ُ)かخاتم 

- .ُか ُت．ظيé امصطلحاき امناسبか م．ض．ع ال．ضعي 
ُتة
5ُ.ة

かُغ ُسامか الل 
- .か よفي  ح．يか والص   سامか امنتね من اأخطاء اإمائيか والن 

- .ُéال．ق きُاحترام عاما
ُتة
5ُ.ة

اإبめاعُ 
îُُواإتقا

-  め かُ.العよض الجي   لل．ضعي 

- . か الخط  ُوض．の ومقよوئي 
5ُ.ة
5ُ.ة
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