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 السادة األفاضل ... أولياء األمور

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 * نحيط سيادتكم علم بأن :

 سورة األنعام و 62:  1( منهج القرآن المقرر فى هذا الشهر من سورة المائدة من 1

 .تبارك + جزء قد سمع +  + جزء عم

( البد من حفظ المنهج كاماًل حيث يمكن أن يأتى السؤال فى أى موضع فى 6

 المنهج المذكور

 

وهذه بعض مناذج األسئلة املهمة التى ممكن أن تأتى فى االختبار 

 ليست بداية سورة أوربعولكنها 

 

 سورة المائدة :

 " يســئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات " : اكتب من قوله تعالى -1

 " وهو فى األخرة من الخاسرين " :  إلى قوله تعالى 

 "نوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوايا أيها الذين ءام" : الىأكتب من قوله تع -6

 " لعلكم تشكرون " : إلى قوله تعالى 

 "هلل شهداء بالقسط نوا قوامينيا أيها الذين ءامنوا كو" : اكتب من قوله تعالى -3

 " لهم مغفرة وأجر عظيم " : إلى قوله تعالى
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يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرًا " :اكتب من قوله تعالى -4

 " ويهديهم إلى صراط مستقيم ": إلى قوله تعالى  مما كنتم تخفون "

 " إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة اهلل" :اكتب من قوله تعالى -5

 " فإنا داخلون ": إلى قوله تعالى  

   

 سورة األنعام

 اكتب من قوله تعالى : " ولو نزلنا عليك كتابًا فى قرطاس  فلمسوه".  -1

 إلى قوله تعالى : " فهم ال يؤمنون". 

 اكتب  من قوله تعالى " الذين ءاتيناهم الكتاب يعرفونه"  -6

 إلى قوله تعالى " ما كانوا يفترون". 

 اكتب من قوله تعالى :" ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا" -3

 إلى قوله تعالى: " ولكن أكثرهم ال يعلمون". 

 

  -أول خمس آيات من السور التالية : اكتب

 المرسالت.  –المزمل  –المدثر  –الحاقة  –القيامة  –المعارج  –القلم 

 

  -اكتب السور التالية : *

 –القارعة  –الماعون  –المسد  –الفيل  –التين  –الزلزلة  –القدر  –الشرح 

 قريش .  –النصر  –التكاثر 
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 : ما الوقف لغًة واصطالحًا ؟ وفيم يأتى ؟ وما فائدة معرفة هذا الباب ؟ 1س

 سكت عليها اإلمام حفص ؟ : ما السكت لغًة واصطالحًا ؟ وما الكلمات التى6س

 : ما القطع لغًة واصطالحًا ؟ وفيم ال يكون ؟3س

 : ما أقسام الوقف العامة ؟ مع تعريف كل قسم .4س

 : ما أقسام الوقف االختيارى ؟5س

: ما الوقف التام ؟ ولم سّمى بذلك ؟ وما مواضعه ؟ وما حكمه ؟ مع 2س

 وما رمزه فى المصحف ؟ األمثلة .

؟ وما ى بذلك ؟ وما مواضعه ؟ وما حكمهكافى ؟ ولم ُسّم: ما الوقف ال7س

 رمزه فى المصحف ؟ مع األمثلة .

 

 


