السادة األفاضل أولياء األمور تحية طيبة وبغد
سهقدن لحضراتكن مراجغة الهت على ويئة هماذج امتحاهات على
المهىج المقرر .ولكهها لن هكتب فيىا األسئلة التى قد تأتى من
أوائل السور واألرباع خشية اإلطالة  .وههبي على أوميتىا وضرورة
التركيز عليىا أثهاء المراجغة
وأيضاً ههبي على أومية حفظ المهىج المقرر كامالً.
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منوذج رقم ()1
السؤال األول -:
اكتت يٍ قىنه تعبنً "يبأ يهب انريٍ آيُىا ال تقسثىا انصالح وأَتى سكسي  "......إنً قىنه تعبنً " ...وكفً
( انُسبء)

ثبهلل ونيب وكفً ثبهلل َصيسا "
السؤال الثاني-:

اكتت يٍ قىنه تعبنً "يبأيهب انريٍ آيُىا أطيعىا اهلل وأطيعىا انسسىل "...................إنً قىنه تعبنً
( انُسبء)

"ويسيد انشيطبٌ أٌ يضههى ضالال ثعيدا "
السؤال الثالث -:
اكتت يٍ قىانه تعبنً " اليؤاخركى اهلل ثبنهغى فً أيًبَكى ".............
إنً قىنه تعبنً " فبعهًىا أًَب عهً زسىنُب انجالغ انًجيٍ "

( انًبئدح)

السؤال الرابع-:
أكًم اآليخ واذكس اسى انسىزح انتً وزدد فيهب
أ -يب أيهب انريٍ آيُىا التسئهىا عٍ أشيبء إٌ تجد نكى تسؤكى ...

(سىزح انًبئدح)

ة -وكى قصًُب يٍ قسيخ ....

( سىزح األَجيبء)

ج -وإًَ كهًب دعىتهى نتغفس نهى ......................

(سىزح َىح)

د -إٌ انريٍ فتُىا انًؤيُيٍ وانًؤيُبد ..........

(سىزح انجسوج)
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منوذج امتحان ()2
السؤال األول -:
اكتت يٍ قىنه تعبنً "يسيد اهلل نيجيٍ نكى "...
إنً قىنه تعبنً " ...إٌ اهلل كبٌ ثكى زحيًب "

( انُسبء)

السؤال الثانى -:
اكتت يٍ قىنه تعبنً "ونى أَّب كتجُب عهيهى أٌ اقتهىا أَفسكى "...
إنً قىنه تعبنً "...وحسٍُ أؤنئك زفيقب "

( انُسبء)

السؤال الثالث-:
اكتت يٍ قىنه تعبنً "يب أيهب انريٍ آيُىا يٍ يستد يُكى عٍ ديُه "...
إنً قىنه تعبنً "...واتقىا اهلل إٌ كُتى يؤيُيٍ "

( انًبئدح)

السؤال الرابع -:
أكًم اآليخ واذكس اسى انسىزح انتً وزدد فيهب
أ -ويٍ آيبته أٌ خهق نكى يٍ أَفسكى أشواجب نتسكُىا إنيهب "..........

(سىزح انسوو )

ة -وإَه نعهى نهسبعخ "...........

(سىزح انصخسف)

ج -يب أيهب انريٍ آيُىا اتقىا اهلل ونتُظس َفس .......

(سىزح انحشس)

د -أونى يسوا إنً انطيس فىقهى صبفبد .........

(سىزح انًهك )
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النموذج رقم ()3
ط :1اكزت يٍ قٕنّ رعبنٗ " يسئهك أْم انكزبة أٌ رُضل عهيٓى كزبثبً يٍ انسًبء "
ئنٗ قٕنّ رعبنٗ  .................فال يإيٌُٕ ئال قهيال "

( انُسبء )

ط : 2اكزت يٍ قٕنّ رعبنٗ " يب أيٓب انُبط قذ جبءكى انشسٕل ثبنحق يٍ سثكى ................ئنٗ قٕنّ
رعبنٗ  .................فسيحششْى ئنيّ جًيعبً"

( انُسبء )

ط :3اكزت يٍ قٕنّ رعبنٗ " يب أيٓب انزيٍ آيُٕا ارقٕا اهلل ٔاثزغٕا ئنيّ انٕسيهخ "..................
ئنٗ قٕنّ رعبنٗ ٔ ...................اهلل عهٗ كم شئ قذيش"

( انًبئذح )

ط :4أكًم اآليخ واكتب آية بعدها ٔاركش اسى انسٕسح :
النساء

أٔ -ئٌ يٍ أْم انكزبة ئال نيإيٍُ ثّ قجم يٕرّ ............................

التغابه

ة -قبنذ األعشاة آيُب قم نى رإيُٕا .........................

الحجرات

ج -يب أيٓب انزيٍ آيُٕا ئٌ يٍ أصٔاجكى ٔأٔالدكى عذٔا نكى ...................

4

منوذج رقم ()4
ط :1اكزت يٍ قٕنّ رعبنٗ " ئٌ اهلل ال يخفٗ عهيّ شئ فٗ األسض ٔال فٗ انسًبء ".................
ئنٗ قٕنّ رعبنٗ ٔ ...................يب يَّزكَّش ئال أٔنٕاْ األنجبة"

(آل عًشاٌ )

ط :2اكزت يٍ قٕنّ رعبنٗ " شٓذ اهلل أَّ ال ئنّ ئال ْٕ"......................
ئنٗ قٕنّ رعبنٗ ٔ .....................اهلل ثصيش ثبنعجبد"

( آل عًشاٌ )

ط :3اكزت يٍ قٕنّ رعبنٗ " يب أيٓب انزيٍ آيُٕا ال رقزهٕا انصيذ ٔأَزى حشو "
ئنٗ قٕنّ رعبنٗ " ٔارقٕا اهلل انزٖ ئنيّ رحششٌٔ "

( انًبئذح )

ط :4أكًم اآليخ واكتب آية بعدها ٔاركش اسى انسٕسح

النساء

أ -يب أيٓب انُبط قذ جبءكى ثشْبٌ يٍ سثكى ...................

الكهف

ة -يب أشٓذرٓى خهق انسًبٔاد ٔاألسض ....................

الجمعة

جـ -قم يب أيٓب انزيٍ ْبدٔا ئٌ صعًزى أَكى أٔنيبء هلل .....................
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منوذج رقم ()5
ط :1اكزت يٍ قٕنّ رعبنٗ " قم انهٓى يبنك انًهك ...............................
ئنٗ قٕنّ رعبنٗ " ٔيحزسكى اهلل َفسّ ٔئنٗ اهلل انًصيش "

( آل عًشاٌ )

ط :2اكزت يٍ قٕنّ رعبنٗ " ُْبنك دعب صكشيب سثّ .............................
ئنٗ قٕنّ رعبنٗ " ٔسجح ثبنعشٗ ٔاإلثكبس "

( آل عًشاٌ )

ط :3اكزت يٍ قٕنّ رعبنٗ " ٔقبنذ انيٕٓد ٔانُصبسٖ َحٍ أثُبء اهلل ٔأحجبؤِ "......................
ئنٗ قٕنّ رعبنٗ " ٔاهلل عهٗ كم شئ قذيش "

( انًبئذح )

ط :4أكًم اآليخ واكتب آية بعدها ٔاركش اسى انسٕسح

آل عمران

أ -سثُب ال رضغ قهٕثُب ثعذ ئر ْذيزُب .....................

الشىري

ة ْٕٔ -انزٖ يُضل انغيث يٍ ثعذ يب قُطٕا ....................

الفتح

جـٔ -عذكى اهلل يغبَى كثيشح رأخزَٔٓب .....................
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