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االختبار النهائي – منوذج B

❖

العالمة......................... :

االسم.......................... :
اخرت اإلجابة الصحيحة:
الرقيم:
ّ -1

أ .اسم القرية.

ب .اسم الكهف.

وقصتهم.
ت .اللوح فيه أمساؤهم ّ

ث .كل ما سبق صحيح.

 -2ألويل النُّهى:

أ .ألويل الشرف.

ب .ألصحاب العقول والبصائر.

ت .ألصحاب الغفلة.

ث .أ  +ب .

 -3كانتا رتقا:
أ .كانتا عدماً.
ت .كانتا جنباً إىل جنب.

ب .كانتا جرزاً.
ِ
فصل.
ث .كانتا ُملتصقتني بال ْ

أ .ال حيلف.

ب .ال يدع.

ت .ال جيرؤ.

ث .كل ما سبق صحيح.

 -4ال أيتل:

 -5سنا برقه:
أ .سرعة هطوله.

ب .شدة صوته.

ت .ضوء برقه وملعانه.

ث .كل ما سبق صحيح.

 -6من القالني:
أ .املبغضني أش ّد البغض.
ت .املقبلني أشد اإلقبال.

ب .املبطلني أشد اإلبطال.
ث .املعينني أشد اإلعانة.

 -7صياصيهم:
أ .معابدهم.

ب .أفكارهم.

ت .حصوهنم ومعاقلهم.

ث .كل ما سبق صحيح.

السرد:
 -8ق ّدر يف ّ

أ .ق ّدر يف الليل.
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ث .أ  +ب.

 -9تصطلون:

الربد.
أ .تستدفئون هبا من ْ
ت .تفقهون.

ب .تلعبون.
ث .تشكرون

 -10املرجفون:
أ .اخلائفون.

ب .الفرحون.

ت .املؤمنون.

ث .املشيعون لألخبار الكاذبة.

 -11قطّنا:
أ .نصيبنا من العذاب الذي أوعدته.

ب .أجران ونعيمنا.

ت .هدايتنا.

ث .ب  +ت.

 -12أتراب:
أ .أبكاراً.
ت .مجيالت.

الشباب.
ب.
مستوايت يف ّ
ٌ
ث .عفيفات.

 -13ي عش:
يتعام.
أ.
َ

ت .يتغافل.

ب .يُ ْعرض.

ث .كل ما سبق صحيح.

 -14البحر رهوا:
أ .ساكناً.
ت .هائجاً.

ب .منفرجاً مفتوحاً.
ث .أ  +ب.

 -15ال يلتكم:

أ .ال يثيبكم.

ب .ال يزيدكم.

قصكم.
ت .ال يْن ْ

ث .أ  +ب.

 -16أمر مريج:

أ .خمتلط مضطرب.

ب .أمر عظيم.

ت .أمر صادق.

ث .أ  +ب.

 -17اللّمم:
أ .صغائر الذنوب.
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ث .الشرك.

أ .متشاهبتان.

ب .خمتلفتان.

ت .خضراوان شديدات اخلضرة.

ث .محراواتن شديدات احلمرة.

 -19عرب:
أ .أعرابيات.

ب .عابدات.

اجهن.
ت .متحبّبات إىل أزو ّ

ث .أبكاراً.

 -20كادح إىل ربّك:
أ .اتئب إىل ربك.
ت .ميت وراجع إىل ربك.

ب .جاه ٌد يف عملك إىل لقاء ربّك.
ث .كل ما سبق صحيح.

❖ امأل الفراغات بلكلمة القرآنية املناسبة للمعىن املذكور:
ِ
[عزين ِ -عضني ُُ -هَزة لُ َمزة  -ال تنيا يف ذكري  -حنيفاً  -توفّيتين  -الغَرور  -تصيبنا دائرة ُ -مراغما  -تذهل
 فطور -فأزهلما  -بسبب إىل السماء – ال تلبسوا].تحوالً يَْن تَ ِقل إليه.
وم َّ
هاجًرا ُ
ُ -21مراغما ُ :م َ
 -22تصيبنا دائرة  :يدور علينا الدهر بنوائبه.
السماء حيا.
 -23توفّيتين  :أخذتين إليك وافيا برفعي إىل ّ
 -24فأزهلما  :فأنزهلما عن رتبة الطاعة خبداع.

 -25ال تنيا يف ذكري  :ال تفرتا يف تبليغ رساليت.
 -26بسبب إىل السماء  :حببل إىل سقف بيته.
 -27الغَرور  :الشيطان وكل خادع.
 -28فطور  :شقوق وصدوع أو خلل.
ِ -29عزين  :مجاعات ُمتفرقني.
ُُ -30هَزة لُ َمزة  :طَ ّعان َغيّاب َعيّاب للناس.
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اذكر املفردة القرآنية املناسبة للمعىن املذكور[ :أي مفردة أتيت بملعىن تعترب صحيحة]:

 -31غيض املاء  :نقص املاء وذهب يف األرض.
 -32ابلوصيد ِ :بفناء الكهف أو عتبة اببه.
السالم.
 -33ذا النون  :صاحب احلوت يونس عليه ّ
قشف.
 -34رهبانية  :مغاالة يف التعبّد والتّ ّ
 -35بلغت الرتاقي  :و ِ
الص ْدر.
الروح ألعلى ّ
ََ
صلت ّ
❖

من خالل قراءتك لتفسري كلمات سورة األعلى ،أجب إبشارة  أو : 

 -36سبح اسم ربك :نزهه وجمده تعاىل عما ال يليق به( .صح).
 -37خلق :أوجد كل شيء بقدرته( .صح).
فسوى :بني خلقه يف اإلحكام واإلتقان( .صح).
ّ -38

 -39ق ّدر :جعل األشياء على مقادير خمصوصه( .صح).
 -40فهدى :فوجه كل واحد منها إىل ما ينبغي له( .صح).
 -41أخرج املرعى :خلق األنعام( .خطأ).
 -42فجعله غثاء :ايبسا هشيما( .صح).
 -43أحوى :أسود أو أمسر بعد اخلضرة( .صح).
 -44سنقرؤك :ما نوحى إليك بواسطة جربيل عليه السالم( .صح).
 -45فال تنسى :أبداً من قوة احلفظ واإلتقان( .صح).
 -46نيسرك لليسرى :نوفقك للطريقة اليسرى يف كل أمر( .صح).
 -47يصلى النار الكربى :يدخل جهنم أو يقاسي حرها( .صح).
 -48أفلح :فاز ابلبغية( .صح).
 -49تزّكى :تطهر من الكفر واملعاصي( .صح).
 -50إن هذا :يوم القيامة( .خطأ).

-انتهت األسئلة-
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