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 انسبدة األفبضم أونيبء األيىز ححيت طيبت وبعد

 سُقدو نحضساحكى يساخعت انُج عهى هيئت ًَبذج ايخحبَبث عهى انًُهح انًقسز.

وكرنك ونكُُب نى َكخب فيهب األسئهت انخى قد حأحى يٍ أوائم انسىز واألزببع 

 انسىز انقصيسة يٍ خزء عى خشيت اإلطبنت .

 وَُبه عهى أهًيخهب وضسوزة انخسكيز عهيهب أثُبء انًساخعت

 وأيضًب َُبه عهى أهًيت حفظ انًُهح انًقسز كبياًل.
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 (1ًَىذج زقى )

 -انسؤال األول :

ئىً قىىه رؼبىً  "... ومفً ثبهلل امزت ٍِ قىىه رؼبىً "يأيهب اىزيِ ءاٍْىا ال رقشثىا اىصالح وأّزٌ سنشي ......" 

 " اىْسبء "  وىيب ومفً ثبهلل ّصيشا "

 -انسؤال انثبَى :

 امزت ٍِ قىىه رؼبىً  " اليإاخزمٌ اهلل ثبىيغى فً أيَبّنٌ ............." 

 " اىَبئذح "     ئىً قىىه رؼبىً " فهو أّزٌ ٍْزهىُ "

 -انسؤال انثبنث:

اٍْىا أطيؼىا اهلل وأطيؼىا اىشسىه ..................."ئىً قىىه رؼبىً  "ويشيذ امزت ٍِ قىىه رؼبىً "يأيهب اىزيِ ء

   " اىْسبء "   اىشيطبُ أُ يضيهٌ ضالال ثؼيذا "

 -انسؤال انسابع:

 أمَو اآليخ وارمش اسٌ اىسىسح اىزً وسدد فيهب

 اىَبئذح( )سىسح  يب أيهب اىزيِ ءاٍْىا الرسئيىا ػِ أشيبء ئُ رجذ ىنٌ رسإمٌ ........  -أ

 )سىسح األحقبف(   قو ٍب مْذ ثذػب ٍِ اىشسو ........................ -ة

 )سىسح ّىح(    وئًّ ميَب دػىرهٌ ىزغفش ىهٌ ......................     -جـ
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 (2ًَىذج ايخحبٌ )

 -انسؤال األول :

 "............ ئُ اهلل مبُ ثنٌ سحيَب "امزت ٍِ قىىه رؼبىً  "يشيذ اهلل ىيجيِ ىنٌ .........." ئىً قىىه رؼبىً 

 " اىْسبء "            

 -انسؤال انثبَى :

 امزت ٍِ قىىه رؼبىً "وىى أّّب مزجْب ػييهٌ ........."ئىً قىىه رؼبىً "..........وحسِ أؤىئل سفيقب "" اىْسبء "

 -انسؤال انثبنث:

 ديْه .........." امزت ٍِ قىىه رؼبىً "يب أيهب اىزيِ ءاٍْىا ٍِ يشرذ ٍْنٌ ػِ

 " اىَبئذح"        ئىً قىىه رؼبىً "..........وارقىا اهلل ئُ مْزٌ ٍإٍْيِ  "

 -انسؤال انسابع :

 أمَو اآليخ وارمش اسٌ اىسىسح اىزً وسدد فيهب :

 )صىسة الٌضاء (   والزيي يٌفقىى أهىالهن سئاء الٌاس ..........  - أ

 )صىسة الحشش (  ًفش .......  يا أيها الزيي آهٌىا اتقىا اهلل ولتٌظش -ب

 )سىسح اىَيل (   أوىٌ يشوا ئىً اىطيش فىقهٌ صبفبد .........     -جـ  
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 (3ًَىذج ايخحبٌ )

 -انسؤال األول :

 امزت ٍِ قىىه رؼبىً "اىشجبه قىاٍىُ ػيً اىْسبء "ئىً قىىه رؼبىً "........ئُ اهلل مبُ ػييَب خجيشا"

 " اىْسبء "

 -انسؤال انثبَي :

 امزت ٍِ قىىه رؼبىً "ئُ اهلل اليغفش أُ يششك ثه " ئىً قىىه رؼبىً ............."

 " اىْسبء "      "وٍِ ييؼِ اهلُل فيِ رجذ ىه ّصيشا "

 -انسؤال انثبنث:

 أكًم اآليت واذكس اسى انسىزة انخى وزدث فيهب :

 )صىسة الوائذة (   "قل يؤهل الكتاب ال تغلىا فى ديٌكن ....."  -أ

 ) هحوذ (  " فاعلن أًه ال إله إال اهلل ...................... " -ب

 )صىسة التغابي (  "ها أصاب هي هصيبت إال بإرى اهلل ...."     -جـ

 )سىسح اىقيٌ (   "يىً ينشف ػِ سبق ........."          -د 
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 (4ًَىذج زقى )

 -انسؤال األول :

 اىشسىه فقذ أطبع  اهلل ...امزت ٍِ قىىه رؼبىً : " ٍِ يطغ 

 " اىْسبء "    ئىً قىىه رؼبىً " الرجؼزٌ اىشيطبُ ئال قيياًل "

 -انسؤال انثبَى :

 امزت ٍِ قىىه رؼبىً : " ٍِ يشفغ شفبػخ حسْخ ................ "

 " اىْسبء "      ئىً قىىه رؼبىً " وال رزخزوا ٍْهٌ وىيب وال ّصيشًا " 

 -انسؤال انثبنث:

 قىىه رؼبىً : " يب أيهب اىزيِ ءاٍْىا ارقىا اهلل واثزغىا ئىيه اىىسييخ ...امزت ٍِ 

 " اىَبئذح "     ئىً قىىه رؼبىً " وىهٌ ػزاة ٍقيٌ " .

 -انسؤال انسابع:

 واذكس اسى انسىزة انخى وزدث فيهب: أكًم كم آيت يًب يأحى واكخب آيت بعدهب

 )األحقبف(     وئر صشفْب ئىيل ّفًشا ٍِ اىجِ .............  ( أ

 )اىحجشاد(   يأيهب اىزيِ ءاٍْىا ال يسخش قىً ٍِ قىً  ...............  ( ة

   ) اإلّسبُ (     جـ( ئَّب ّطؼَنٌ ىىجه اهلل ................. 
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 (5ًَىذج زقى )

 -انسؤال األول :

 ٍفشوضًب". " اىْسبء " امزت ٍِ قىىه رؼبىً : " وال رإرىا اىسفهبء أٍىاىنٌ.........." ئىً قىىه رؼبىً " ّصيجب

 -انسؤال انثبَى :

 امزت ٍِ قىىه رؼبىً : " يأيهب اىزيِ ءاٍْىا خزوا حزسمٌ....."ئىً قىىه رؼبىً : " فسىف ّإريه أجشًا ػظيًَب" .

 " اىْسبء "           

 -انسؤال انثبنث :

 وارمش اسٌ اىسىسح اىزً وسدد فيهب : وامزت آيخ ثؼذهبأمَو مو آيخ ٍَب يأرً 

 )الوائذة(    عثش على أًهوا اصتحقا إثوا ...  فإى ( أ

 ) الفتح (    " قل للوخلفيي هي األعشاب ......... ( ب

 ) الطىس(     ج( " أم يشيذوى كيًذا .........

 ) الوزهل (      د( الضوآء هٌفطش به ...........

 

 

 

 

 


