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ن(.6)األول :الجزء 

السؤال األول :

والسماء والطارق ..انه على رجعه لقادر ."قال هللا تعالى "      

مع الشكل التام .الكرٌمة السورة  كتابة  أكمل-أ   

حافظ. - :الطارق تٌة اشرح الكلمات اآل-ب   

ن(.6)الثاني:الجزء 

 األول:السؤال 

 فٌما ٌلً : ثم صحح الخطأ أجب بصحٌح أو خطأ

 نزلت سورة االنشقاق فً مكة المكرمة .-أ    

 انشقت معناها تحركت.-ب    

 وعشرون أٌة . عدد آٌات سورة االنشقاق خمس-ج    

.الكافرٌنٌدور موضوع سورة االنشقاق حول القٌامة وعناد -د    

 ن(.8الوضعية االدماجية :)

 .42عبس األية  "فلٌنظر االنسان الى طعامه ".هللا تعالى :يقول    السند:

.طعامهتعالى االنسان بالنظر الى بٌن فً بضعة أسطر الغاٌة من أمر هللا    :التعليمة 

التصحيح النموذجي الختبار التربية االسالمية للسنوات االولى متوسط .

ىل م�وسط ملس�توى   أ�و ا

سا 10:11املدة:                الرتبية الإسالمية     مادة اختبار الفصل الأول يف 

1/1الصفحة



ن(.6الجزء األول :)

ن(.5الجواب األول :)

والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق .النجم الثاقب .ان كل نفس لما علٌها حافظ .فلٌنظر قال هللا تعالى " -أ

 من بٌن الصلب والترائب .انه على رجعه لقادر ."خلق من ماء دافق .ٌخرج  االنسان مما خلق .

ن(1)شرح الكلمات التالٌة :-ب

النجم الذي ٌظهر لٌال.الطارق:

ملك ٌكتب أعمال االنسان .حافظ:

ن(.6الجزء الثاني:)

:)صحيح(.نزلت سورة االنشقاق فً مكة المكرمة -أ

معناها تقطعت وتصدعت .:)خطأ(. انشقت انشقت معناها تحركت-ب

عدد آٌاتها خمس وعشرون أٌة .:)خطأ(.عدد آٌات سورة االنشقاق خمس وثالثون أٌة  -ج

:)صحيح(.ٌدور موضوع سورة االنشقاق حول القٌامة وعناد الكافرٌن -د

ن(.8الوضعية االدماجية :)

ذوٍا َرنك *ان هللا عض َجم أكشو االوسان تانعقم انزي ٌُ مىاط انرفكٍش .َحثىا عهى ضشَسج اعمانً فً حٍاذىا ان

تانرأمم فً مخهُقاخ هللا عض َجم نضٌادج االٌمان َذُحٍذي سثحاوً َذعانى .

مه أقشب االشٍاء انخاسجٍح مه اإلوسان َأحذ انعُامم انشئٍسٍح فً تىاء تذوً، َنُالي نرقطّعد أوفاط  فانغزاء 

َتانزاخ انىثاذً مىً مه دَن  انرأكٍذ انقشآوً عهى انغزاء اإلوسان َأسذند سراسج وصٍثً مه انحٍاج، َنزنك جاء

انمأمُس تً فً اٌَح جاء تصٍغح « انىظش»تقٍح انعُامم انمسخشج نخذمح ٌزا انمخهُق انصغٍش َمه انجهً أّن 

انمجاص، َاُسٌذ تً انرأمم َانرفكٍش فً تىاء ٌزي انمُاد انغزائٍح، َما ذحًٌُ مه ذشكٍثاخ حٍاذٍح، َما نٍا مه 

 د اإلوسان، َصُالً إنى حال انرأمم فً أمش خانقٍا جّم َعال.ذأثٍشاخ مٍّمح َفاعهح فً َجُ

، فعهى كّم إوسان أْن ٌىظش إنى طعامً ٌَرفكش فٍما أَدع فًٍ مه أسشاس َعجائة كماً َكٍفٍحً نٍضٌذ االوسان حثا  *

َقشتا مه خانقً عض َجم.


