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نمىذج رقم ()1
السؤال األول -:
امزت ٍِ قىىه رؼبىً "يبأ يهب اىريِ آٍْىا ال رقسثىا اىصالح وأّزٌ سنسي "......
( اىْسبء )

اىً قىىه رؼبىً " ومفً ثبهلل وىيب ومفً ثبهلل ّصيسا "
السؤال الثانى -:
امزت ٍِ قىىه رؼبىً "يبأيهب اىريِ آٍْىا أطيؼىا اهلل وأطيؼىا اىسسىه ".............

( اىْسبء )

اىً قىىه رؼبىً "ويسيد اىشيطبُ أُ يضيهٌ ضالال ثؼيدا "
السؤال الثالث-:
أكمل كل آية مما يأتى واذكر اسم السىرة التى وردت فيها:
أ -اليؤاخركماهللبانهغىفىأيماوكم.............





(انمائدة) 







(سىزةانىىز)

ب -زجالالتههيهمتجازةوالبيع.......


ج -وىقد أزسيْب ٍىسي ثآيزْب أُ أخسج قىٍل ...

(سىزح اثساهيٌ)

ء -اُ اىريِ فزْىا اىَئٍْيِ واىَئٍْبد ..........

(سىزح اىجسوج)

2

نمىذج امتحان ()2
السؤال األول -:
امزت ٍِ قىىه رؼبىً "يسيد اهلل ىيجيِ ىنٌ "..........
( اىْسبء )

اىً قىىه رؼبىً " ............اُ اهلل مبُ ثنٌ زحيَب "
السؤال الثانى -:
امزت ٍِ قىىه رؼبىً "وىى أّّب مزجْب ػييهٌ ".........

( اىْسبء )

اىً قىىه رؼبىً "..........وحسِ أإىئل زفيقب "
السؤال الثالث-:
امزت ٍِ قىىه رؼبىً "يب أيهب اىريِ آٍْىا ٍِ يسرد ٍْنٌ ػِ ديْه "..........

( اىَبئدح )

اىً قىىه رؼبىً "..........ويئرىُ اىصمبح وهٌ زامؼىُ "
السؤال الرابع -:
أكمل كل آية مما يأتى واذكر اسم السىرة التى وردت فيها:
أ -ىقد جبءمٌ زسىه ٍِ أّفسنٌ .......

(سىزح اىزىثخ)

ة -يب أيهب اىريِ آٍْىا ارقىا اهلل وىزْظس ّفس .......

(سىزح اىحشس)

ج -أوىٌ يسوا اىً اىطيس فىقهٌ صبفبد .........

(سىزح اىَيل )
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نمىذج امتحان ()3
السؤال األول -:
امزت ٍِ قىىه رؼبىً "اىسجبه قىاٍىُ ػيً اىْسبء "........
( اىْسبء )

اىً قىىه رؼبىً "اُ اهلل مبُ ػييَب خجيسا"
السؤال الثانى -:
امزت ٍِ قىىه رؼبىً  " :وجؼيىا هلل ٍَب ذزأ ٍِ اىحسس واألّؼبً ّصيجبً ...

( األّؼبً )

اىً قىىه رؼبىً " فرزهٌ وٍب يفزسوُ " .
السؤال الثالث -:
امزت ٍِ قىىه "يب أيهب اىريِ آٍْىا خروا حرزمٌ" ............

( اىْسبء )

اىً قىىه رؼبىً " يبىيزًْ مْذ ٍؼهٌ فؤفىش فىشا ػظيَب"
السؤال الرابع-:
أكمل اآلية واذكر اسم السىرة التى وردت فيها :
أ" -قمنهريهكفسواإنيىتهىا"......





(سىزةاألوفال) 

ةٍ" -ب أصبة ٍِ ٍصيجخ اال ثبذُ اهلل "....

(سىزح اىزغبثِ )

ج" -يىً ينشف ػِ سبق ".........

(سىزح اىقيٌ )
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نمىذج رقم ()4
السؤال األول -:
امزت ٍِ قىىه رؼبىً  ٍِ " :يطغ اىسسىه فقد أطبع اهلل ................
( اىْسبء )

ال "
اىً قىىه رؼبىً " الرجؼزٌ اىشيطبُ اال قيي ً
السؤال الثانى -:
امزت ٍِ قىىه رؼبىً "اُ اهلل اليغفس أُ يشسك ثه ".............

( اىْسبء )

اىً قىىه رؼبىً "وٍِ ييؼِ اهللُ فيِ رجد ىه ّصيسا "
السؤال الثالث-:
امزت ٍِ قىىه رؼبىً  " :يب أيهب اىريِ ءاٍْىا ارقىا اهلل واثزغىا اىيه اىىسييخ ...

( اىَبئدح )

اىً قىىه رؼبىً " وىهٌ ػراة ٍقيٌ " .
السؤال الرابع
أكمل كل آية مما يأتى واكتب آية بعدها واذكر اسم السىرة التى وردت فيها:

(اىحديد)

أ) اُ اىَصدقيِ و اىَصدقبد ............
ب) إنانريهيهحدونفىءاياتىااليخفىنعهيىا.......

ج) وىى أُ أهو اىقسي آٍْىا وارقىا ...............





(فصهت)
(األػساف)
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نمىذج رقم ()5
السؤال األول -:
امزت ٍِ قىىه رؼبىً  " :يب أيهب اىريِ آٍْىا اذا ضسثزٌ فً سجيو اهلل فزجيْىا...
( اىْسبء )

اىً قىىه رؼبىً " وفضو اهلل اىَجبهديِ ػيً اىقبػديِ أجساً ػظيَبً".
السؤال الثانى -:
امزت ٍِ قىىه رؼبىً  " :وجبوشّب ثجًْ اسسائيو اىجحس فؤرىا..........

( األػساف )

اىً قىىه رؼبىً " وفً ذىنٌ ثالء ٍِ زثنٌ ػظيٌ".
السؤال الثالث -:
أكمل اآليات اآلتية واكتب آية بعدها واذكر اسم السىرة التى وردت فيها :
أ) وانريهآمىىاواتبعتهمذزيتهمبئيمان.........





(انطىز)

ة) يب أيهب اىريِ آٍْىا ال ريهنٌ أٍىاىنٌ........

(اىَْبفقىُ)

جـ) يب قىً ىنٌ اىَيل اىيىً .......

( غبفس )

ء) قو اىحَد هلل و سالً .......

( اىَْو )
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