
كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات، يجده هنا في الروابط التالية ألفضل 
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                     االنجليزية            الصفحة الرسمية على الفيسبوك

    اللغة العربية          التربية االخالقية لجميع الصفوف

 التربية الرياضية
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             الصف التاسع عام          الصف التاسع عام      الصف التاسع عام         امالصف التاسع ع

   تاسع متقدم       دمالصف التاسع متق الصف التاسع متقدم            الصف التاسع متقدم

         عاشر عام        الصف العاشر عام       الصف العاشر عام        الصف العاشر عام

     عاشر متقدم       الصف العاشر متقدم     الصف العاشر متقدم       الصف العاشر متقدم

        حادي عشر عام        الحادي عشر عام         الحادي عشر عام          الحادي عشر عام

                        عشر متقدم حادي     الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم

 الثاني عشر عام        الثاني عشر عام           الثاني عشر عام             ثاني عشر عام

  ثاني عشر متقدم         ثاني عشر متقدم           ني عشر متقدمالثا           ثاني عشر متقدم
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 إدارة التقييم واالمتحانات

 موجهات التصحيح الدرجة اإلجابة رقم املفردة

1 
 الزمن الطويل*     -أ

 * الداهية العظيمة        

 چ وئ ۇئ چ      -ب

    1 

1         =3 
   1 

 

2 
 مد جائز منفصل -

 يقيحقإخفاء  -

 قلقلة صغرى  -

  1 

1         =3 
  1 

 

3 
شقه واضحا لم يجر عليه  حر وبقاء أثر الب ه فيوشق طريقإلى املاء  تاعاملقفز الحوت من  العالمة:

 املاء.

 جمع البحرينعند معلى شاطئ البحر الصخرة املكان: 

1        =2 

    1 
 

4 
  عالىمصدر علمهما من هللا توجه الشبه: * 

اقعية علم الخضر متعلق باألمور  /س ى متعلق باألمور الشرعيةو علم موجه االختالف: *  الو

 الدنيوية

1     =     2 

   1 

تقبل أية إجابة 

 صحيحة

5 

 : هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا.ىقول موس  * 

 لك أمرا برا وال أعص يستجدني إن شاء هللا صا :* قول موس ى

 أمري عسرامن  ترهقني ال : ال تؤاخذي بما نسيت و ول موس ى* ق

 : إن سألتك عن ش يء بعدها فال تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا* قول مس ى

3 

كتفى ذكر ي

، وتقبل واحدة

أية إجابة 

 صحيحة

6 
   ذات طين*     -أ

 بطلت*         

 چىئ  چ      -ب

    1 

1        =3 

    1 

 

7 

 ينهم قوما ليسوا بمؤمنوجد صف الحال أولئك القوم:   •

 اإلحسان يفخيره هللا بين أن يعاقبهم أو أن يعفو عنهم ويزيدهم بين ما خير هللا ذو القرنين فيهم:   •

اختار أن يجري عليهم العدل فمن أصر على الظلم عاقبه وضح القرار الذي اتخذه تجاههم:   •

 لجازاه على إحسانه بأحسن مما عمحا ومن آمن وعمل صال

   1 

1        =3 

   1 

 

  2 عتداءقتل والنهب واال قبائل يأجوج ومأجوج وإيذائهم بالفساد  كان القوم يعانون  8

  2 چ    ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭۀ ہ ہ   چ 9

إال بما استأثره هللا له من  ءيش بالبشر على وأنه ال يمتاز  رسول فيه داللة على تواضع ال 10

 والرسالة التوحيد والوحي
2  

  3 الندب -ب 11

  3 تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال  -أ 12

  3 هو اللباس غير املعتاد -ت 13
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  3 عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة -ث 14

  3 لخوف اختالط القرآن باألحاديث -ب 15

  3 رحمه هللا ابن شهاب الزهري  -ب 16

  3 نيداملسا -ت 17

  3 السنن -ث 18

  3 الخلق -ث 19

  3 التكافؤ -ب 20

  3 الولي -أ 21

  3 اإلباحة-ث 22

  3 أبو هريرة رض ي هللا عنه -ث 23

  3 اإلسناد -ب 24

  3 التدقيق في طريقة نقل الحديث -أ 25

  3 توضيح املشكل من الحديث الشريف الذي يصعب فهمه على العامة -ث 26

  3 الغيب -ت 27

  3 التصديق بها وعدم البحث عنها -ت 28

  3 يعلم ما أخبره وأطلعه عليه هللا تعالى -ب 29

  3 علم املواريث -ث 30

  3 الوجوب -أ 31

  3 وجوب طاعته -أ 32

  3 تبادلةعالقة املحبة امل -ت 33

  3 الوجوب -أ 34

  3 السمع والطاعة باملعروف -ب 35

  100 ت الكليمجموع الدرجا

SN:10Z20Z0Z251C1168466X88985D201906191309GO

SN:10Z20Z0Z251C1168466X88985D201906191309GO

S
N

:1
0Z

20
Z

0Z
25

1C
11

68
46

6X
88

98
5D

20
19

06
19

13
09

G
O

S
N

:10Z
20Z

0Z
251C

1168466X
88985D

201906191309G
O

SN:10Z20Z0Z251C1168466X88985D201906191309GO

SN:10Z20Z0Z251C1168466X88985D201906191309GO

SN:10Z20Z0Z251C1168466X88985D201906191309GO

SN:10Z20Z0Z251C1168466X88985D201906191309GO

SN:10Z20Z0Z251C1168466X88985D201906191309GO

SN:10Z20Z0Z251C1168466X88985D201906191309GO


