
よُ ائُ زُ ة الج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيمُ ة الد   ُيُ اط  بُ عُ ة الش 

ُُةيُ 
بُ رُ التُ  ةُ ارُ ら ُوُ 

ُُةيُ نُ طُ ال．ُ ُ ة ُيُ 
بُ رُ التُ  ةُ يُ يよُ د ُمُ 

طائُ زُ الج ُــــ ة يُ  س  ُــــُُ よ و 
ُمُ  ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُ اء ُج ُالꞌꞌ ُよةُ س  ُ ら ُُ．بُ ـــ ة اصُ الخ ꞌꞌُق  ر 

 ـــُ ةيعُ 

 
 
 

ُ

ة اأولى ُن( 6): ال．ضعي 
ُ
 

 نُ( 4)                                                                   أكمل كتابか اآياき مع ضبطها بالّشكل الّتامب  (1

مك لك خك حك ﾈٱﾉٱぎٱ

が مم خم حم جم يل 
 ب عبسسوおゆ ( من 42〈لى  33اآياき: )من 

 نُ( 1ُ)                                                                                    : تيîالّتالي تيîكلم，ّضح معن渓 ال (2

およُمسف :               :おهقها قترよت 

 نُ( 1ُ)                                                                                       ما سبえ نز，¡ سوおゆ عبس؟ (3

انية ة الث  ُن( 6): ال．ضعي 
 من أゆكاî اإيماî الّستかب  اإيماî بالكتえ الّسما，ّيゆ かكن      

 نُ( 1.5)           منهاب    ثلثかً اもكよ  ،ت〉من بأموゆ عめيおめ عليú أî ليكوî 〈يمانú بالكتえ الّسما，يか كامًل  (1

2)  îق بيよالف よكもسو¡ اよّال， 畦ّنُ( 2)                                                                                    بالّنب 

   ُむةة: اما ربية اإسامي   الت 

ُط :ست．ُ・اُم الثة مت．س   الث 

 28/11/2021اريみ: التُ 

ُ ُل ساعة واحدُة: ةامد   اختبار الفصل اأو 
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 نُ( 2.5)        اもكよ أسماء الكتえ الّسما，ّيか ，على من أنزلتب                                                        (3

ة اُإ ةال．ضعي  ُنむ :(8 )ماجي 
ياق على    :الس   およمحاض بإلقاء  ，التفّوق  الよّجاء   かسゆめم  úكّلفت امباゆك،   îمضاゆ  よشه حلو¡   かبمناسب

 معن渓 الّصيام ，فضل شهゆ よمضاî امباゆكب らملئú، تبّيî لهê فيها

ند  يي ىي ني ميزي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل  ﾈٱﾉٱぎٱ:ُ الس 
 البقよة.س．رة (ُ 158اآية: ) が خئحئ  جئ

عليمة ا 〈ّياهê بفضل よً مشよ，عّيت。، مやّك    。 ，دليل  كم  ，ُح   بّيî في。 لزملئú معن渓 الّصوم  ا تاكتえ موضوعً :ُ الت 
 めًك، مستشهゆامبا îمضاゆ よب ا شهかعّيよبما تحفظ من الّنصوص الّش 
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