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 مراجعة سادس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِصْل الكلمة اليت يف القائمة ) أ ( مبا يناسبها يف القائمة ) ب (                                * 
 إتقاان .                                  تَ َباَركَ                    
 .َوََتَجَّدَ  َتعاىل                            َأْحَسُن َعَمًل                 

                                                                خابَ                                َخاِسًئا   

                                           عقابا                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًل َوُهَو  ﴾١﴿تَ َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر قال تعاىل : الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْْلََياَة لِيَ ب ْ
 ﴾٣﴿ُفُطوٍر  الَِّذي َخَلَق َسْبَع ََسَاَواٍت ِطَباقًا مَّا تَ َرى يف َخْلِق الرَّْْحَ ِن ِمن تَ َفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تَ َرى ِمن ﴾٢﴿اْلَعزِيُز اْلَغُفوُر 

نْ َيا مبََصابِيَح َوَجَعْلَناَها رُُجوًما لِِّلشََّياِطِْي  ﴾٤﴿اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّتَ ْْيِ يَنَقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُهَو َحِسرٌي  ثَّ  َوَلَقْد زَي َّنَّا السََّماَء الدُّ
ُعوا ََلَا َشِهيًقا َوِهَي  ﴾٦﴿ْم َعَذاُب َجَهنََّم َوبِْئَ  اْلَمِصرُي َولِلَِّذيَن َكَفُروا بَِربِِّ  ﴾٥﴿َوَأْعَتْداَن ََلُْم َعَذاَب السَِّعرِي  ِإَذا أُْلُقوا ِفيَها َسَِ

بْ َنا قَاُلوا بَ َلى َقْد َجاَءانَ  ﴾٨﴿َتَكاُد ََتَي َُّز ِمَن اْلَغْيِظ ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فَ ْوٌج َسَأََلُْم َخَزنَ تُ َها َأََلْ َيَِْتُكْم نَِذيٌر  ﴾٧﴿تَ ُفوُر   نَِذيٌر َفَكذَّ
 ﴾١٠﴿َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نَ ْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَحاِب السَِّعرِي  ﴾٩﴿َوقُ ْلَنا َما نَ زََّل اللَّ ُه ِمن َشْيٍء ِإْن أَنُتْم ِإَّلَّ يف َضَلٍل َكِبرٍي 

َْصَحاِب السَِّعرِي  َوَأِسرُّوا قَ ْوَلُكْم  ﴾١٢﴿ِإنَّ الَِّذيَن ََيَْشْوَن رَب َُّهم ِِبْلَغْيِب ََلُم مَّْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبرٌي  ﴾١١﴿فَاْعتَ َرُفوا ِبَذنِبِهْم َفُسْحًقا ِلِِّ
 ﴾١٤﴿َأََّل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْْلَِبرُي  ﴾١٣﴿َأِو اْجَهُروا بِِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر 

 َ ب ْ  : ْيِّ
 . الَكرميَةِ  اآليَةِ  يف الَعْقلِ  قَ ْبلَ  السَّْمعِ  ُورودِ  ِدَّللَةَ  -

........................................................................................................................ 
  .الصِّاِئبِ  الت َّْفكريِ  يف َوظيَفِتها َعنْ  الُعقولِ  تَ ْعطيل َأْضرار-

........................................................................................................................ 

 َْيَْيت ما َعلِّل: 
 .َواْلَياةَ  املَْوتَ  َتعاىل اللُِّ  َقدَّرَ 

.......................................................................................................................... 

نْيا السَّماءَ  َتعاىل اللُِّ  زَيَّنَ    .مبَصابيح الدُّ
.......................................................................................................................... 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

.بين موقف صاحب الجنتين من نعم هللا تعالى عليه  *  

 

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

 

 

 ْيَلي فيما الصَّحيَحةِ  اإِلجابَةِ  رَْمزِ  َحْولَ  داِئَرةً  َضع: 
 

 
 

 

 

 

 ( الَغْْيُ  - القا ُ  - الباءُ  - امليمُ )              : ُهوَ  الَوحيدُ  اإِلْقلبِ  َحْر ُ -

 

 :بَِقْلبِ  نَقو ُ  اإِلْقلبِ  ُحْكمِ  َتْطبيق ِعْندَ -

 ( ساِكَنةٍ  ميمٍ  ِإىل الت َّْنوينِ  َأوِ  السِّاِكَنةِ  النِّونِ - ساِكَنةٍ  نونٍ  ِإىل الباءِ  -الباء  ِإىل امليم - امليمِ  ِإىل الباءِ ) 

: َعلِّل 

 . الباءِ  َحْر ُ  بَ ْعَدُُها جاءَ  ِإذا ميًما الت َّْنوينِ  َأوِ  السِّاِكَنةِ  النِّونِ  ِإْقلبَ  
......................................................................... 

 



 
 

 

 

 ْد  :التِّالَِيةِ  اآلايتِ  يف َسبَ َبهُ  ُمبَ يًِِّنا اإِلْقلِب، ُحْكمِ  َمْوِضع حدِِّ
 

 اآلايِت اْلُقْرآنية
 ُحْكمِ  َمْوِضع

 اإِلْقلبِ 
 َسبَ َبهُ 

َوَلَقْد َجاَءُهم مَِّن اِْلَنَباِء َما ِفيِه قال تعاىل :)
 (ُمْزَدَجرٌ 

.................. ............................ 

ثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَلِئَكِة فَ َقاَل قال تعاىل :)
ُؤََّلِء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقْيَ   (َأنِبُئوِن ِبََِْسَاِء هََٰ

.................. ........................... 

ُ َأنْ بَ َتُكْم ِمَن اِْلَْرِض نَباتً قال تعاىل :)  ............................ .................. (َواللَّ
َبَذنَّ يف اْْلَُطَمةِ قال تعاىل : )  ............................ .................. (َكلَّ لَيُ ن ْ
 ............................ .................. ( َجَزاًء مبَا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ قال تعاىل :) 

 

 

             لة قدرة هللا تعالى في الخلق أنه:                                             من أد -
 

 جميع ماسبق  -خلق سبع سموات طباقا             -  خلق الموت والحياة             -     
 

 (:                                                                 ىن الحكم التجويدي في قوله تعالى ) -4

 
قلقلة صغرى -إخفاء شفوي                   -                قلقلة كبرى            -  

 

 


