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االختبار النهائي – منوذج A

❖

العالمة......................... :

االسم.......................... :
اخرت اإلجابة الصحيحة:
 -1رب العاملني:
أ .مربّيهم.

ت .مالكهم.

ب .مدبر أمورهم.
ث .كل ما سبق صحيح.

 -2يستحيون نساءكم:
أ .يسلبوهنم احلياء.
ت .يستَبقون نساءكم أحياء.

ب .يعذبون نساءكم.
ث .يقتلون نساءكم.

 -3ميحق هللا الراب:
أ .يقلّلها.

ت .يُهلك املال الذي يدخل فيه.

ينميها.
بّ .

ث .يبغضها.

ُ -4مضرا:

أ .مباركاً.
ت .موزوانً.

 -5الغرور:

ب .مشاهداً هلا يف صحف األعمال.
ث .كل ما سبق صحيح.

أ .الشيطان.

ب .اخلِداع

ت .الباطل الفاين.

ث .ب  +ت.

 -6أركسهم:
أ .كسرهم.

ب .أعطاهم.

ت .استجاب دعاءهم.

ثَّ .
وردهم إىل ُحكم ال ُكفر.
نكسهم ّ

أ .هيّجنا
ت .أغلينا.

ب .ابيعنا.

 -7فأغرينا:
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 -8برّبم يعدلون:
بربم حيلفون.
أّ .

بربم يسألون.
بّ .

بربم حيكمون.
تّ .

يسوون به غريه يف العبادة.
ثّ .

أ .قوة.

ِ
السمع.
بَ .
ص َمماً وثقلً يف ّ

 -9وقرا:
ت .أملاً.
 -10هم مبلسون:
الرمحة.
أ .آيسون من ّ
ت .متفاجئون.

ث .أ  +ب.

ب .معذبون.
ث .متكربون.

 -11وقاسهما:
أ .انصفهما.

ب .قاس هلما.

ت .أذهلما.

ث .أقسم وحلف هلما.

 -12طفقا خيصفان:
أ .شرعا خيلعان.

ب .شرعا يبعدان.

ت .شرعا يندابن

ث .شرعا يلزقان.

 -13آالء هللا:
أ .أمساء هللا.

ب .عذاب هللا.

ت .عظمة هللا.

ث .نعمه وفضله الكثري.

 -14إال:
أ .رمحاً وقرابة.

ت .بعداً.
 -15يستغشون ثياّبم:
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ب .حلفا وعهدا.
ث .أ  +ب.

أ .ميزقون ثيابم من شدة العذاب.

ب .خيلعون ثيابم من حر جهنم.

ت .يتبخرتون با.

ث .يتغطّون با ُمبالغة يف االستخفاء.
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 -16وألوضعوا خاللكم:
أ .ألسرعوا بينكم ابلنّمائم إلفساد ذات البني.
ت .ضربوا أعناقكم.

ب .لشوهوا مسعتكم.
ث .أ  +ب.

 -17أصب إليهن:
أ .أُؤمن بدينهن.

ب .أكرههن.
إجابتهن.
ثِ .أم ْل إىل
ّ

أ .نفقد أهلنا.

ب .نبتعد عن أهلنا.

ت .نقطع أهلنا.

ث .جنلب هلم املرية وهي الطعام.

ت .أعذبن.
 -18ني أهلنا:

 -19تشخص فيه األبصار:
أ .تعمى فيه.

ب .ترتفع دون أن تطرف من اهلول.

ت .تبيّض فيه.

ث .تُفقأ فيه.

أ .وقت ترحالكم.

ب .يوم حصادكم.

ت .يوم بعثكم.

ث .أ  +ب.

 -20يوم ظعنكم:

❖

امأل الفراغات ابلكلمة القرآنية املناسبة للمعىن املذكور:
ِ
وسطاً  -الغَرور  -حافظات للغيب ُ -مراغما -
املن  -عضني  -رغداً  -حنيفاً  -قفينا  -ألعنَ تَكم ّ -أمة َ
[ ّ
تذهل  -فأزهلما  -ال تلبسوا – املخبتني].
ُ
 :............................... -21أكلً واسعاً أو هنيئاً ال عناء فيه.
ِ
تسرتُوا.
 :............................... -22ال ختلطوا ،أو ال ُ
 :............................... -23مادة صمغية حلوة كالعسل.
الرسل على منهاجه حيكمون بشريعته.
 :............................... -24أتبعنا على أثره ّ
احلق.
 :............................... -25مائل عن الباطل إىل ال ّدين ّ
متوسطني ُمعتدلني.
 :............................... -26خيارا أو ّ
يشق عليكم.
 :............................... -27لكلّفكم ما ّ

شغل لشدة اهلول.
 :............................... -28تغ ُف ُل وتُ ُ

 :............................... -29املطمئنني إىل هللا أو املتواضعني له.
ُ
ُ
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اجهن.
 :............................... -30صائنات للعرض واملال يف غيبة أزو ّ
اذكر املفردة القرآنية املناسبة للمعىن املذكور:

لقب يعقوب عليه السلم.
ُ :............................... -31

 :............................... -32فل وقاع ،أو فل إفحاش يف القول.
 :............................... -33خيون يف الغنيمة.
 :............................... -34ميِّتا ال ولد له وال والد.

هلن.
 :............................... -35ال
متسكوهن ُم ّ
ضارًة ّ
ّ

❖

من خالل قراءتك لتفسي كلمات سورة األعلى ،أجب إبشارة  أو : 
 -36سبح اسم ربك :نزهه وجمده تعاىل عما ال يليق به( .
 -37خلق :أوجد كل شيء بقدرته( .

).

).
).

فسوى :بني خلقه يف اإلحكام واإلتقان( .
ّ -38

).

 -39ق ّدر :جعل األشياء على مقادير خمصوصه( .
 -40فهدى :فوجه كل واحد منها إىل ما ينبغي له( .
 -41أخرج املرعى :خلق األنعام( .

).

 -42فجعله غثاء :ايبسا هشيما( .

).

 -43أحوى :أسود أو أمسر بعد اخلضرة( .

).

).

 -44سنقرؤك :ما نوحى إليك بواسطة جربيل عليه السلم( .
 -45فل تنسى :أبداً من قوة احلفظ واإلتقان( .

).

).

 -46نيسرك لليسرى :نوفقك للطريقة اليسرى يف كل أمر( .

).

 -47يصلى النار الكربى :يدخل جهنم أو يقاسي حرها( .

).

 -48أفلح :فاز ابلبغية( .

).

 -49تزّكى :تطهر من الكفر واملعاصي( .
 -50إن هذا :يوم القيامة( .

).

).

-انتهت األسئلة-
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