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" النمىذج رقم (" )1
 -1اكتت يٍ قٕنّ تعبنٗ

" قم نهزيٍ كفشٔا ستغهجٌٕ "...................

إنٗ قٕنّ تعبنٗ

"ٔاهلل عُذِ حسٍ انًئبة " ( آل عمران )

 -2اكتت يٍ قٕنّ تعبنٗ

"إٌ اهلل ال يظهى يثقبل رسح "....................

إنٗ قٕنّ تعبنٗ

"ٔال يكتًٌٕ اهلل حذيثبً"

( النساء )

 -3أكمل كل آية مما يأتً واذكر اسم السىرة التً وردت فيها -:
أٔ -نقذ جئتًَٕب فشادٖ كًب خهقُبكى أٔل يشح ٔ تشكتى ...............

( األنعام )

ب " -فستزكشٌٔ يب أقٕل نكى "..........................

( غافر )

جـٔ " -يب أصبثكى يٍ يصيجخ فجًب كسجت أيذيكى"......

( الشىري )

ء  " -أفهى يُظشٔا إنٗ انسًبء فٕقٓى "....................

( ق)
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" النمىذج رقم (" )2
 -1اكتت يٍ قٕنّ تعبنٗ

"ُْبنك دعب صكشيب سثّ "....................

إنٗ قٕنّ تعبنٗ

"ٔسجح ثبنعشٗ ٔ اإلثكبس " ( آل عمران )

 -2اكتت يٍ قٕنّ تعبنٗ
إنٗ قٕنّ تعبنٗ

"يأيٓب انزيٍ آيُٕا اتقٕا اهلل ٔاثتغٕا إنيّ انٕسيهخ"...............
"إٌ اهلل غفٕس سحيى

" ( المائدة )

 -3أكمل كل آية مما يأتً و اذكر اسم السىرة التً وردت فيها -:
أٔ" -يٍ آيبتّ أٌ خهقكى يٍ تشاة ".......................

( الروم )

بْٔٔ" -جُب نذأد سهيًبٌ

".......................

(ص)

جـٔ" -سئم يٍ أسسهُب يٍ قجهك

".......................

( الزخرف)

ء" -فبعهى أَّ ال إنّ إال اهلل

".......................

(محمد )
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" نمىذج رقم (" )3
 -1اكتت يٍ قٕنّ تعبنٗ " يب كبٌ نجشش أٌ يؤتيّ اهلل انكتبة ٔ انحكى ٔ انُجٕح ...........
(آل عمرآن)

إنٗ قٕنّ تعبنٗ " ٔأَب يعكى يٍ انشبْذيٍ "
 -2اكتت يٍ قٕنّ تعبنٗ " ٔنقذ َصشكى اهلل ثجذس ٔأَتى أرنخ ........
إنٗ قٕنّ تعبنٗ "  ...أٔ يكجتٓى فيُقهجٕا خبئجيٍ".

(آل عمرآن )

 -3أكمل كل آية مما يأتً و اكتة آية تعدها واذكر اسم السىرة التً وردت فيها:
أٔ -يٍ يعًم سٕءًا أٔ يظهى َفسّ .........

( النساء )

ب -يب أيٓب انزيٍ آيُٕا ْم أدنكى عهٗ عهٗ تجبسح تُجيكى .......

( الصف )

جـٔ -عذكى اهلل يغبَى كثيشح تأخزَٔٓب ...............

( الفتح )
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" النمىذج رقم (" )4
 -1اكتت يٍ قٕنّ تعبنٗ " ال يتخز انًؤيٌُٕ انكبفشيٍ أٔنيبء "...
( آ ل عمران )

إنٗ قٕنّ تعبنٗ " ٔاهلل سءٔف ثبنعجبد"
 -2اكتت يٍ قٕنّ تعبنٗ " إٌ أٔنٗ انُبط ثئثشاْيى "...

( آ ل عمران )

إنٗ قٕنّ تعبنٗ " ٔأَتى تعهًٌٕ"
 -3أكمل كل آية مما يأتً واذكر اسم السىرة التً وردت فيها:
أ -أو حسجتى أٌ تتشكٕا "................

( التىتة )

ب -إًَب انًؤيٌُٕ إخٕح "................

( الحجرات)

جـ  -ثم انسبعخ يٕعذْى"...............

( القمر )

ء -كتت اهلل ألغهجٍ "..................

( المجادلة )
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" نمىذج رقم (")5
 -1اكتت يٍ قٕنّ تعبنٗ " يبأيٓب انزيٍ آيُٕا ال تتخزٔا ثطبَخ يٍ دَٔكى ................
إنٗ قٕنّ تعبنٗ " ....إٌ اهلل ثًب يعًهٌٕ يحيط".

( آل عمرآن)

 -2اكتت يٍ قٕنّ تعبنٗ " إر ًْت طبئفتبٌ يُكى أٌ تفشال...........
إنٗ قٕنّ تعبنٗ " ٔيب انُصش إال يٍ عُذ اهلل انعضيض انحكيى"

(آل عمرآن )

 -3أكمل اآلية واكتة آية تعدها واذكر اسم السىرة:
أ -يب أيٓب انُبط قذ جبءكى ثشْبٌ يٍ سثكى .........

( النساء )

ب -نُعٍ انزيٍ كفشٔا يٍ ثُٗ إسشائيم ...........

( المائدة )

جـ -يب أيٓب انزيٍ آيُٕا ال تهٓكى أيٕانكى .........

( المنافقىن)

ء  -فأعشض عٍ يٍ تٕنٗ عٍ ركشَب ".............

( النجم )
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