
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة المناهج ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/curriculum                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة المناهج الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                    

                  https://www.almanahj.com/sa/curriculum1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 : جب عن األسئلة التاليةاستعن باهلل ثم أ
 : فقط عشر درجات1س                                          : األول السؤال إجابة

 
 أ : اربع درجات فقط                :التاليةأمام التعريفات المصطلح الفقهي المناسب  ياكتب  /  أ
   

 . كل فقرة درجة واحدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ب : درجتان فقط                             :  األتية من النصوص  الداللة وجه   يب/ استنبط

 
 كل فقرة نصف درجة. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                  فقط  ج : أربع درجات      ( بوضع الرقم المناسب :  القائمة )ب من  ا بما يناسبه  القائمة ) أ ( ي بطار  ج/

 . كل فقرة درجة واحدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدال على المعنى (  ة)يؤخذ بأسلوب الطالب                                         

     

 : فقط عشر درجات2س                                              السؤال الثاني:إجابة 

 فقط  أربع درجات أ :                                      اثنين لما يأتي:  ي عدد  /  أ

   .كل فقرة درجة واحدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب : اربع درجات فقط                    الفراغات التالية بما يناسبها: ي ب/ أكمل

 فقرة نصف درجة. كل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ج : درجتان فقط                                :  حسب األفضلية   يرتب ج/ 

 كل فقرة نصف درجة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدال على المعنى ( ة)يؤخذ بأسلوب الطالب                                      

                                                      1 
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 : فقط عشر درجات3س                                             : السؤال الثالثإجابة 

 درجات فقط  أ : اربع     فيما يلي: األقواساإلجابة الصحيحة من بين  أ/ اختاري 

 . واحدة درجة  كل فقرة

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات فقط  ب : أربع                           الحكم في الحاالت التالية: يب/ بين 

 . واحدة درجة  كل فقرة

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج : درجتان فقط                                    بمثالين لما يأتي:   ي مثلج/  

 . واحدة  درجة كل فقرة  

 

 الدال على المعنى (  ةبأسلوب الطالب)يؤخذ 

 

 ( درجة  30(=) 10)3(+س 10) 2(+ س10)  1مجموع الدرجات الكلية : س

                                                   

 

 انتهت اإلجابة                                                   

 معلمة المادة:                                                   
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