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بركاته ضل أولياء األمور السالم عليكم ورمحة اهلل والسادة األفا 

 :أحيط علم سيادتكم بأن 

 

 

 

 

 مع الرتكَز على : -

 
 لَشت لكنوا التى ممكن أن تأتى فى االختباز ًًهري بعض مناذج األسئلة املونة

 ً زبع أبداٍى سٌزة 
 سٌزة األعساف

 "واىىصُ يىٍئِز اىحق فَِ ثقيذ ٍىاصيْه"  : امزت ٍِ قىىه رؼبىً -1

 "فأخشج إّل ٍِ اىصبغشيِ".  : إىً قىىه رؼبىً

 " يبثًْ آدً ال يفزْْنٌ اىشيطبُ مَب أخشج"  : امزت  ٍِ قىىه رؼبىً -2

 " مَب ثذأمٌ رؼىدوُ".  : إىً قىىه رؼبىً

 امزت ٍِ قىىه رؼبىً :" قو إَّب حشً سثً اىفىاحش ٍب ظهش"  -3

 إىً قىىه رؼبىً: " هٌ فيهب خبىذوُ".

 امزت ٍِ قىىه رؼبىً : " ادػى سثنٌ رضشػب وخفيه"  -4

 إىً قىىه رؼبىً " ىؼينٌ رزمشوُ". 

 امزت ٍِ قىىه رؼبىً :" واىجيذ اىطيت يخشج ّجبره ثإرُ سثه"  -5

 إىً قىىه رؼبىً: " ٍِ سة اىؼبىَيِ". 

 + عىىسح 87:  1عىىسح اعػىشا   :ٍْهج اىقشءاُ اىَقشس فىً هىزا اىشىهش  -1

 جضء قذ عَغو+ جضء ػٌ ورجبسك  اعّفبه

الثذ ٍِ حفع اىَْهج مبٍالً حيث يَنِ أُ يىأرً اىغىلاه فىً أي ٍى ىغ  -2

 فً اىَْهج اىَزمىس .....

 ثذايه اىغىس و ثذايخ االسثغ فً اىَْهج اىَقشس
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 سٌزة األنفال
امزت ٍِ قىىه رؼبىً : " إر يىحً سثل إىىً اىَالكنىخ  أّىً ٍؼنىٌ فاجزىىا  -1

 اىزيِ ءاٍْىا " إىً قىىه رؼبىً : " وثئظ اىَصيش". 

 امزت ٍِ قىىه رؼبىً : " يب أيهب اىزيِ ءاٍْىا ال رخىّىا هللا واىشعىه"  -2

 إىً قىىه رؼبىً : " إُ هزا إال أعبطيش اعوىيِ". 

 امزت ٍِ قىىه رؼبىً : " إُ رغزفزحىا فقذ جبءهٌ اىفزح"  -3

 إىً قىىه رؼبىً : " وهٌ ٍؼش ىُ ". 

 امزت ٍِ قىىه رؼبىً : " وٍب مبُ صالرهٌ ػْذ اىجيذ إال ٍنبء ورصذيخ"  -4

 إىً قىىه رؼبىً : " فقذ ٍضذ عْذ اعوىيِ ". 

 ت ٍِ قىىه رؼبىً : " وال رنىّىا مبىزيِ خشجىا ٍِ ديبسهٌ ثطشا" امز -5

 إىً قىىه رؼبىً : " فإُ هللا ػضيض حنيٌ"

 امزت ٍِ قىىه رؼبىً : " فإٍب راقفْهٌ فً اىحشة فششد ثهٌ ٍِ خيفهٌ"  -6

 إىً قىىه رؼبىً : " وأّزٌ ال رظيَىُ". 

 امزت ٍِ قىىه رؼبىً : " يب أيهب اىْجً حشض اىَلٍْيِ ػيً اىقزبه"  -7

 إىً قىىه رؼبىً : " فيَب أخزرٌ ػزاة ػظيٌ. 

 امزت ٍِ قىىه رؼبىً : "وإر صيِ ىهٌ اىشيطبُ أػَبىهٌ"  -8

 إىً قىىه رؼبىً : "فإُ هللا ػضيض حنيٌ" .

 

  -أول خمس آيات من السور التالية : اكتب* 

 اىَشعالد.  –اىَضٍو  –اىَذثش  –اىحبقخ  –اىقيبٍخ  –اىَؼبسج  –اىقيٌ 

 

  -اكتب السور التالية : *

 –اىقبسػخ  –اىَبػىُ  –اىَغذ  –اىفيو  –اىزيِ  –اىضىضىخ  –اىقذس  –اىششح 

 قشيش .  –اىْصش  –اىزنبثش 
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 : ٍب أّىاع اىالٍبد اىغىامِ فً اىقشآُ اىنشيٌ؟ 1ط

:  ػش  الً )أه( وٍب أحنبٍهب؟ وٍزىً يبىت إظهبسهىب؟ وٍزىً يبىت 2ط

 إدغبٍهب؟ ٍغ اىزَايو؟ 

 : ٍب الً االعٌ؟ وٍب حنَهب؟ ٍغ اىزَايو؟ 3ط

 : ػش  الً اىفؼو؟ وثيِ أحنبٍهب ٍغ اىزَايو؟ 4ط

 : ػش  الً اعٍش ؟ وٍب حنَهب ٍغ اىزَايو؟ 5ط

إظهبسهىب؟ وٍزىً يبىت : ٍب الً اىحش  ؟ وٍب أحنبٍهب؟ وٍزً يبىت 6ط

 ؟ ٍغ اىزَايو؟  إدغبٍهب

   -: ثيِ ّىع اىالً وحنَهب فيَب يأرً:7ط

 قو ّؼٌ(  –ثو ىَب  –أفال يؼيٌ إرا يؼاش ٍب فً اىقجىس  –)وىيطىفىا ثبىجيذ اىؼزيق 

؟ وػىش  مىو قغىٌ ٍْهىب؟ وثىيِ  ؟ وارمىش  أقغىبٍه : ػش  اىَايي8ِط

 حنَه ٍغ اىزَايو؟ 

: ػىىش  اىَزقىىبسثيِش وااىىشح اىزؼشيىىا ورامىىش اقغىىبٍه ؟ وػىىش  مىىو 9ط

 قغٌ ٍْهب وثيِ حنَه ٍغ اىزَايو؟ 


