
 
 

 

 :  ا لصحيحة  جابةاختاري اإل( 03الى )( 1في الفقرات من )      

1 
 :الجاهلية صلى هللا علية وسلم ليصحح المعتقدات ويزيل االخالق الذميمة فمن اموره بعث هللا رسول

 .  احتواء المحتاجين)أ(

 

 البعد عن الشح )د( كثرة الخير )جـ( ةامتهان المرأ )ب(

2 
 : نهألوذلك  عظم النعمأبعثة محمد صلى هللا عليه وسلم من  تعد

 من قومه بسبب اإليذاءلقي )ب(  أخرجهم من الظلمات )أ(

 . دعوته

 أبائهم  اتبعو  )د(  عن الحق  ابتعدوا )جـ(

0 
 :لـبالحمار  اليهودتشبيه هللا تعالى 

  تمنيهم الموت  )د( تشابه صفاتهم  )جـ(  عدم استفادتهم من العلم )ب( هماتباعهم ابائ )أ(

4 
  :في زمن الخليفة الراشد األذان الثانيأضيف 

   على بن أبي طالب  )د(   عثمان بن عفان )جـ(    أبو بكر الصديق )ب(  عمر بن الخطاب  )أ(

5 
                                                                                 : ما يحرمان بعد البيع والشراء مباحان شرعا ولكنه

 إقامة الصالة )د( الخطبة( )جـ نداء الجمعة الثاني     )ب( نداء الجمعة األول  )أ( 

6 
 :نبي هللا نادى الناس بالحج لبيت هللا الحرام 

 عيسى عليه السالم )د( إبراهيم عليه السالم )جـ( وسى عليه السالم   م   )ب( نوح عليه السالم )أ(

7 
 ندما أقبلت العير تحمل الطعام ذهب إليها الصحابة ولم يبقى مع الرسول صلى هللا عليه وسلم غيرع

                                               خمسة عشر رجالا   )د( أربعة عشر رجالا  )جـ( ثالثة عشر رجالا  )ب( اثنا عشر رجالا  )أ(

8  
 :وجه الشبه بين السكارى وفزع الناس هو 

 
 وعدم التوازن االضطراب )د( .                لخوف والرعبا )جـ( اتباع الشيطان )ب( .                 بالتقوىالعمل   )أ(

9 
 :يمر اإلنسان في خلقه بأطوار عديدة وهي بالترتيب كاآلتي 

 
 نطفة.علقة . مضغة  .طفل )أ(

 

 مضغة.نطفة.علقة. طفل )د( نطفة.مضغة. علقة .طفل )جـ( علقة .نطفة .مضغة .طفل )ب(

13 
 :اآلية داللة على(اْلُعُمرِ  أَْرَذلِ  إِلَى   ُيَرد   مَّن َوِمنُكمقل تعالى )

 كبر السن وقوة العقل د() قلقوة البدن وقوة الع )جـ( كبر السن وضعف العقل   ()ب قوة البدن  وضعف العقل )أ(

11 
                                                      :كان العرب قبل البعثة المحمدية في  

 خير كثير )د( نعمة وفضل ـ( )ج ظلمة وجهل )ب( وضوح وعلم. )أ(

 

 المملكة العربية السعودية   

 وزارة التعليم

حافظة ملتعليم بلاإلدارة العامة 
 جدة

  مدرسة البيان النموذجية

 الفترة األولي   -    األولالدراسي لفصل ا-      

 هـ 1443 - 1441  الدراسي للعام

 

 تفسير المادة

 متوسطةال المرحلة

 الثاني          الصف

 الشمراني حواء  المعلمة 

                                              بنك مادة التفسير

 4من  1



 
 

 

 :ى هللا علية وسلممحمد صل ن رسالةإيدل قول هللا تعالى " وآخرين منهم لما يلحقوا بهم " على  12

       .                                                                                  
 لليهودخاصة  ) د(   ى                  خاصة للنصار (جـ)     فقط           ب( خاصة للعرب)            الناسلجميع عامة   )أ( 

 :لىدل عليها قوله تعايطل فائدة تحريم الجدال بالبا 10

اَعِة  )أ( )  إِنَّ َزْلَزلََة السَّ
    َعِظيم   َشْيء  

ُكتَِب َعلَْيِه )ب( )
هُ  ُه ُيِضلُّهُ  َتَوالَّهُ  َمن أَنَّ  ) َفأَنَّ

فِي  ُيَجاِدلُ  َمنْ  َوِمَن النَّاسِ  (()ج

ِ بَِغْيرِ   (ِعْلم   َّللاَّ

 ( َوَتَرُكوَك َقائًِما ()د(

 : فوائد عديدة منهالالكريم في القران للناس األمثال  هللا ضرب 14

 تصعيب المعنى                                                                     )د(        هترسيخ المعنى وتقريب )جـ(         فائدة له               ال )ب(    ترك العمل .                    )أ( 

 :أن يعمل العبد من أجل عاني التقوى الحقيقية م 15

 العمل من أجل المناصب الدنيوية . ◌العمل بطاعة هللا رجاء ثواب هللا .                          ◌

 الشيء مما سبق . ◌العمل من أجل مدح الناس .                                 ◌

 في األخرة )د( المتعة          )جـ( المناصب الدنيوية                    مدح الناس   ( )ب       هللا رجاء ثواب هللا طاعة )أ( 

16 
 :بإثبات صدق قولهم عن طريق هللا  فأمرهم قالت اليهود أنهم أولياء هلل 

 
 في سبيل هللاالجهاد ( )د الموتتمني  )جـ( الرسولاتباع  )ب( الصالحاتعمل  )أ(

17 
  :هوال القيامة أترى  حال المرضعة عندما

 فسها تهمل ن )د( تعتني بولدها  )جـ( ولدها تنسى  )ب( تضع حملها )أ( 

18 
 :هم  القوم الذين شبههم هللا بالحمار 

 المجوس  )د( ليهود ا)جـ( لنصارى ا )ب(  المنافقين()أ

19 
 :افتتحت سورة الحج باألمر بالحديث عن 

 الجهاد في سبيل هللا )د( تقوى هللا )جـ( لحجاأهمية  )ب( فريضة الصالة  )أ(

 :هم  صلى هللا عليه وسلماألميين الذين بعث هللا فيهم الرسول  23

 
 ا لعرب()د الروم .  )ج(       الفرس   ()ب أهل الكتاب .              )أ( 

 :هي من تشبيه هللا اليهود بالحمار ي تستفاد العبرة الت 21

 التفاخر بالعلم بين الناس )د( .      تحقير شأن اليهود )ج( وجوب العمل بما تعلمناه )ب(   هودالسخرية من الي)أ( 

ِ بَِغْيرِ  ُيَجاِدلُ  َمنْ  َوِمَن النَّاسِ  (ى:قال تعال 22  :علىدلت اآلية   (ِعْلم   فِي َّللاَّ

)ب( جدال البعض في أمور  )أ(تحريم الجدال بالباطل 

 الحياة

 )د( الجدال ضروري للعلم )جـ(الجدال للوصول للحق

  هو : الذي نادى الناس إلى حج بيت هللا 20

 )د( محمد عليه السالم )جـ( موسى عليه السالم  ابرهيم علية السالم (ب) علية السالم إسماعيل (أ) 

 متعدده منها :حضور لصالة الجمعةال عن أـسباب تأخر الناس  24

 )د( حب الناس  القران  ةءقرا)جـ( )ب( النوم المبكر متأخرةلساعات  )أ(السهر 

  ::قوله تعالى ك لذ على واآلية الدالة  هللا علية وسلم وهو يخطب صلىلرسول اترك الصحابة  25

)ب()قل ما عند هللا خير من  (قائما)أ()وتركوك  

 اللهو(

 )د()وهللا خير الرازقين ( )جـ()فاذا قضيت الصالة (

 :لينا بأعظم نعمة وهي بعثة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ألنهامتن هللا ع 26

 .  .  سيد البشر يوم القيامة)أ(  

 

من الظلمات  أخرج الناس )د( هدعوتفي اإليذاء لقي )جـ(  همتمن العرب ويفهم لغ)ب( 

 الى النور

 4من2



 
 

                

 

 
 : ) المزاوجة (  

 :مع مدلوالتها في العمود الثاني ألولفي العمود ا  آلياتازاوجي بين   (9( إلى )1في الفقرات من )     

  

 

ينَ  فِي ُهَو الَِّذي َبَعثَ قال تعالى ) 27 يِّ ْنُهْم َيْتلُو َعلَْيِهْم آَياتِهِ  اأْلُمِّ  يةألالتى دلت عليها ا من مهام الرسول صلى هللا علية وسلم(  َرُسوالا مِّ

 والشدة الغلظة )د(  بعث في العرب)جـ(  اآلياتتالوة  (ب) ة الكتاب تعليم ا (أ) 

 :(  ِبْئسَ    بكلمة )( المراد  ِبْئَس َمَثلُ اْلَقْومِ  ﴿ :قوله تعالى 28

 لباس التقوى)د(  ترجعون الى هللا)جـ(  قبح القوم)ب(  م بالكذبادعيت)أ(  

 :بـ شبة هللا اليهود في عدم انتفاعهم بالعلم والعمل به 29

 الحمار  )د( القرد  )جـ( االنعام )ب( الكلب  )أ( 

 :تعالى هفانزل هللا قوليخطب  وهو له  الصحابة ك حدثت في عهد الرسول صلى هللا علية وسلم حادثة تر 03

َفإَِذا قُِضَيِت )ب(   ( َوَتَرُكوَك َقائًِما) )أ( 

الةُ   ( األْرض َفاْنَتِشُروا فِي الصَّ
ِذْكِر  إَِلى   َفاْسَعْوا))جـ( 

 َوَذُروا اْلَبْيعَ  هللاَِّ 

م   (()د َ لَْيَس بَِظَّلَّ
َوأَنَّ َّللاَّ

 (لِْلَعبِيدِ 

 مدلوالتها ياتآلا

ا َيْلَحقُوا بِِهمْ ( (قال َّللا تعالى1) َوُهَو  َوآََخِريَن ِمْنُهْم لَمَّ
   )اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

 التحذير من اتباع المضلين من شياطين االنس والجن ( ) أ

وَن ( (قال َّللا تعالى  (2) قُلْ إِنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتفِرُّ
ُه ُمََّلقِيُكمْ  ِمْنهُ   ( َفإِنَّ

  تحريم الجدال بالباطلب( )

ِ َخْير  ) ( قال َّللا تعالى   (3) َن اللَّْهِو  قُلْ َما ِعنَد َّللاَّ مِّ
ُ َخْيرُ  َجاَرِة َوَّللاَّ اِزقِينَ  َوِمَن التِّ  ( الرَّ

 ع الناسان رسالة الرسول عامة لجمي جـ( )

ِ  ُيَجاِدلُ  َمنْ  َوِمَن النَّاسِ    (قال َّللا تعالى (4) فِي َّللاَّ
 (  بَِغْيِر ِعْلم  

 

 كمال عدل هللا وعدم ظلمة للعباد ) د(  

ُكتَِب َعلَْيِه )  (قال َّللا تعالى  (5) 

هُ  ُه ُيِضلُّهُ  َتَوالَّهُ  َمن أَنَّ  (  َفأَنَّ

 اللهو والتجارة  حضور مجالس الذكر خير مما يشغل منهـ( )

اَعِة َشْيء  )  (قال َّللا تعالى (6)   أي تركو الرسول صلى هللا علية وسلم يصلي ( و) (  َعِظيم   إِنَّ َزْلَزلََة السَّ

م  لِْلَعبِيدِ ) (قال َّللا تعالى  (7) َ لَْيَس بَِظَّلَّ
 الموت حق الزم على كل حي )ز(  (َوأَنَّ َّللاَّ

 يخطب وهو  أي تركو الرسول صلى هللا علية وسلم  )ح( ( َوَتَرُكوَك َقائًِما ) (قال َّللا تعالى   ( 8)

َها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا  ( قال َّللا تعالى  (9) َيا أَيُّ
ِ  ُنوِديَ  ََّلِة ِمن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا إِلَٰى ِذْكِر َّللاَّ لِلصَّ

 ( َوَذُروا اْلَبْيعَ 
 

  ام الساعة أن كل شي يضطرب عند قي  )ط(

 

 حرمة البيع والشراء بعد النداء الثاني  )ي( 

 4من0



 
 

 

 جيبي عن األسئلة حسب المطلوبا( 5 (إلى  (1)في الفقرات من 

 حددي وجه الشبه بين فزع الناس عند قيام الساعة وبين السكارى الذين يشربون الخمر (1

 

 

 اذكري مهام الرسول صلى هللا عليه وسلم  (2

 

 

 :عللي لما يلي  (3

 هللا البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني . حرم (أ

 

 

 .صلى هللا عليه وسلمأعظم نعمة أنعم هللا بها علينا بعثة النبي محمد  (ب

 

 

 شبه هللا الذين لم يعملوا بكتبهم بالحمار يحمل اسفارا.ج( 

 

 

 

 وضحي  عقوبة من يجادل  الناس بغير علم. (4

 

 

 :اذكري سبب نزول اآليات التاليه  (5

َن اللَّهْ ) قوله تعالى ِ َخْيٌر مِّ ا ۚ قُلْ َما ِعنَد هللاَّ وا إَِلْيَها َوَتَرُكوَك َقائِما ا انَفض  َجاَرِة ۚ َوإَِذا َرأَْوا تَِجاَرةا أَْو لَْهوا ِو َوِمَن التِّ

اِزقِيَن )  ُ َخْيُر الرَّ  ( 11َوهللاَّ

 

 فسري كل مما يلي :-6

 

ُه مَ : )تعالى  أ(  قوله ِعيِر )ُكِتَب َعلَْيِه أَنَّ ُه ُيِضل ُه َوَيْهِديِه إَِلى  َعَذاِب السَّ هُ َفأَنَّ  (4ن َتَوالَّ

 

ْت َوَرَبْت َوأَنَبَتْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيجٍ  َرى اأْلَْرَض َهاِمَدةا )وت : تعالى قوله (ب  (َفإَِذا أَنَزْلَنا َعلَْيَها اْلَماء اْهَتزَّ

 

   

 

 العبارة خاطئة عبارة صحيحة والحرف )خ( إذا كانتقرة الحرف )ص( إذا كانت الأمام كل فضعي  ( 4)إلى  (1)في الفقرات من 

 تجب صالة الجمعة على الرجال المسافرين غير المقيمين )    (  (1

 افتتحت سورة الحج باألمر بتقوى هللا )    (  (2

 آية )    (  99عدد آيات سورة الحج  (3



 
 

                                      يها )    (سميت سورة الجمعة بهذا االسم لورود ذكر يوم الجمعة ف (4

 وفقكن هللا

 

 0من 0

 4من4
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 لتعليم بمحافظة جدةلاإلدارة العامة 

 مدرسة البيان النموذجية

 /الفترة الثانية الفصل الدراسي األول

 هـ 1440 - 1441للعام الدراسي  

 

  التفسير المادة

 المتوسطة  المرحلة

 الثاني  الصف

  حواء الشمراني المعلمة 

  بنك أسئلة التفسير

 

 :اختاري البديل الصحيح( 30( إلى )1في الفقرات من )

ِر اْلُمْخبِتِينَ )تعالى  هللا قال  1  :)( المخبت هو َوَبشِّ

 )د( الخاضع هلل المتواضع  )ج( المتقي هلل والخاشع  )ب( المحسن المتقن لعمله  لقانت القائم )أ( ا

 :المراد بقوله تعالى ) حرمات هللا ( 2

 )د( اكتساب التقوى )ج( إزالة األوساخ والذنوب  )ب( جميع ما شرعه هللا تعالى  )أ( ما حرمه هللا تعالى .

 :لزم من أحرم بالحج و العمرة إتمامها  واآلية الدالة على ذلك 3
 

اِس ِباْلَحجِّ )(َ )أ( ن فِي النَّ  (أَن ّلا ُتْشِرْك بِي َشْيًئا)د( ) (مَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهمْ ( ))ج ( َوْلُيوفُوا ُنُذوَرُهمْ ))ب(  (أَذِّ

 :خوف المنافقين وتوجسهم من كل صوت وذلك 4

 يقولون الحق)د( ألنهم  )ج( ألنهم يعلمون حقيقة حالهم  )ب( لمكانتهم الرفيعة )أ( لعلو شانهم

                                             :نعظم حرمات هللا بأن  5

 )د( ّل نعمل بها  ( نتركها )ج نمتثل أوامره  )ب( يناسبنا منها  )أ( نأخذ ما
 

 :ذكر اسم هللا على الذبائح  6

 مباح   )د( ( جائز)ج مستحب  )ب( واجب  )أ(

 :وصف المخبتين عندما يذكر اسم هللا عندهم  7

 )د(  جفاء القلب البعد عن هللا  ()ج )ب(التفكر بالدنيا  اضطراب قلوبهم  )أ( 

 :الفقير الذي ّل يسال تعففا هو 8
 

 )د( الغني  ( الضعيف)ج )ب( القانع  )أ( المعتر 

ئَِك ُهُم اْلَخاِسُروَن( فَ المراد بقوله تعالى )  9  :من شغله أُولََٰ

 )د( علمه عن اّلهتمام بنفسه  ( عمله عن تربية أوّلده )ج )ب( جاهه عن مصالح الناس  )أ( ماله وولده عن ذكر هللا 

الُِب َواْلَمْطلُوبُ المراد بالطالب والمطلوب في قوله تعالى ) 10  :(َضُعَف الطَّ

 )د( الكافر والمنافق والمعلم( الطالب )ج )ب( األم واألب )أ( اآللهة والذباب

 5من  1



 (04(1431007-01ن م / م م /

  

       :الفائدة من ضرب األمثلة في القران الكريم 11

 )د(  للبعد عن المعنى للتكرار ()ج )ب( لتبين الحقائق  المعاني  ة)أ( لقو

  :( إلى أْتِينَ َوَعلَىَٰ ُكلِّ َضاِمٍر يَ يعود الضمير في قوله تعالى ) 12

 )أ( الحجاج .                    
 

 )د(الهدي )ج( اإلبل الضوامر )ب( التجار

 :شبة هللا تعالى المنافقين بالخشب المسندة ألنهم 13

 فعون )د( ّل ينتفعون وّل ين ( يحبون الصحابة )ج )ب( يستندن على الحق  )أ( أجسامهم كبيرة 

 :هللا اعتقها من تسلطسميت الكعبة المشرفة بالبيت العتيق ّلن  14

 )د(تجمع الناس  الحكام والملوك  ()ج الجبارين  )ب( الزائرين  )أ(

 :ـشبة هللا عز وجل من أشرك به ب 15

 )د( البعوضة في خلقها )جـ( من سقط من السماء )ب( الذباب في خلقهم . )أ( الحمار يحمل أسفارا .

 :من وسائل التي يتبعها المنافقين في خداع المؤمنين  16

 )د(في المقدمة دائما. ( دفاعهم عن الحق )ج )ب( عذوبة ألسنتهم )أ( كذبهم وافترائهم

 :في صلح الحديبية صد كفار قريش النبي والمؤمنين عن المسجد الحرام وذلك في السنة 17

 هـ6)د( هـ5 ()ج هـ4 )ب( هـ3)أ(

 لمقصود من ذلك :(ا لَِيْشَهُدوا َمَنافَِع لَُهمْ تعالى )قولة  18

 مغفرة ذنوبهم  )د( السكن واّلستقرار  ()ج األكل والشرب  )ب( دخولهم مكة  )أ(

 :الرسول صلى هللا علية وسلم يشهد على أمته بأنه  19

 بعث فيهم األنبياء  )د( كفرو به  ()ج بلغهم رسالته  )ب( الرسالة  الم يسمعو )أ(

 :إعراض المنافقين عن استغفار الرسول صلى هللا عليه وسلم  20

)أ( خوفهم من عدم مغفرة 
 ذنوبهم .

)ب( عظمة الرسول صلى هللا 
 عليه وسلم .

 )د( قيامهم باّلستغفار بأنفسهم  ( ّلستكبارهم وعدم إيمانهم.)ج

 :منزلتها من الدين ّلن هللا دل على فضل الصالة وعظم  21

 وصى الرسول بها )د( ذكرها في القران ()ج قدمها على أفعال الخير )ب( أمر بها  )أ(

 :سورة في القران تعرف بالفاضحة ألنها فضحت المنافقين  22

 األنفال  )د( المنافقين  ()ج التوبة )ب( النساء )أ(
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 :المنافقون أشد عداوة على المؤمنين من الكفار وذلك ألنهم  23

 )د( لقرب الكفار منهم ( يهددونهم)ج )ب( يظهرون العداوة )أ( يعيشون بينهم

 :كفرهم في الباطن فـ افي الظاهر واخفو االمنافقون ءامنو 24

 )د( غفر لهم  فضحهم هللا      ()ج )ب( سخط بهم األرض )أ( ختم هللا على قلوبهم

 :دّللة على( ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهمْ )لى قال تعا 25
 

انحصار العداوة في )أ( 
 المنافقين

 )د( البغض لهم  الحذر من الكفار  )ج( )ب( التقرب منهم

 هم :المراد بمن عند رسول هللا في قوله تعالى)من عند رسول هللا ( 26

 )د( أعمامه   المنافقون( )ج )ب( زوجاته رضي هللا عنهم )أ( الصحابة رضوان هللا عليهم

 :إعراض المنافقون عن رسول هللا وذلك ألنهم  27

   ة)د( ظلمهم الصحاب ّل يجدون الحق  ()ج ّل يومنون باهلل   )ب( )أ( أغنياء وأثرياء

 :طاعه الوالدين وخدمه األهل  وتربية األوّلد هي من  28
 

 اّلنشغال  بطاعة هللا   )د( ( تضيع الوقت )ج اللهو والمرح     )ب(  طاعة هللا)أ( اّلنشغال عن 

ْرَتنِي إِلَى أََجٍل َقِريبٍ الفائدة من قوله تعالى ) 29  :( َربِّ لَْوّل أَخَّ

والتوبة عند )د(  فعل المعاصي  ( الحياة طويلة  )ج )ب(  التأخر في الموت وارد  الموت حق ّلزم .                    )أ(
 األجل

اُكُم اْلُمْسلِِمينَ الى  )قال تع 30  :(دلت اآلية على أن ُهَو َسمَّ

)ب( استحدث اّلسم عبر  ا هلل من سمانا المسلمين )أ(
 العصور  

 المسلمين أمه واحدة   )د(  ( المسلمين سمو أنفسهم )ج
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 في العمود الثانيمدلوالتها مع  ألولافي العمود   ألدلة زاوجي بين ا( 9( إلى )1في الفقرات من )

 السؤال المقالي

 )خ( للعبارة الخاطئة فيما يلي :( ضعي الحرف )ص( للعبارة الصحيحة والحرف 11( إلى )1في الفقرات من)

 )    (خص الذباب بضرب المثل في القرآن ألهميته ومكانته  -1

 )    ( شبة هللا المنافقون بالخشب المسندة -2

 )    ( للصالة فضل وأهمية ومنزلة رفيعة في الدين -3

 )    ( العزة والقوة في المال والنسب -4

 )    (الوعيد الشديد لمن صد الناس عن سبيل هللا  -1

 )     ( تعظيم حرمات هللا فيه من صال ح المعاش والمعاد -6

 )    (ن هم المنافقون المتكبرون لمخبتوا -7

 )    ( المشروع في نحر األبل. أن تعقل يدها اليسرى-8

 )   (ينال هللا تعالى من الذبائح اللحوم -9

 )    (لذباب بهذا المثل لكثرته خص هللا تعالى ا-11

 )     ( من فوائد ذكر بعض قصص األنبياء التسلية للرسول صلى هللا عليه وسلم -11

 )     ( تعالى )لووا روسهم ( عطفوها إعراضا واستهزاء ه معنى قول -12

 )    (يتركوا أو يتفرقوا (أي ينفضوا المراد بقوله)-13

 )     (المنافقون أعداء األمة اإلسالمية -14

  )     (على المؤمنين من المنافقون   الكفار أشد عداوة -11

 مدلوالتها   األدلة 

 ) أ(  انحصار العداوة في المنافقون.  (  قال تعالى )ولكن يناله التقوى منكم (1) 

 )ب( المحافظة على كل األمانة عليه .  (  َوتَُكونُوا ُشَهَداء َعلَى النَّاس  قال هللا تعالى  ) (2) 

()َ(  قال تعالى 3)   )جـ(  وجوب اخالص العمل هلل تعالى وعدم األشراك به  أَذِّن ف ي النَّاس  ب اْلَحجِّ

 ) د(  فضل أمة محمد صلى هللا عليه وسلم على سائر األمم .  ( قال تعالى )هم العدو فاحذرهم (4) 

 العزم على المعصية في الحرم .)هـ(  من أعظم الذنوب   (َوْليُوفُوا نُُذوَرُهمْ  قال تعالى ) (1)

 اإلبل واقفة معقولة اليد اليسرى )و(  تنحر   ( فَإ َذا َوَجبَْت ُجنُوبَُها قال هللا تعالى )  (6)

ور   ( قال تعالى ) 7)  (َواْجتَن بُوا قَْوَل الزُّ

 

 )ز( المقصود به الحجاج 

 وجوب الحج  )ح(   (لَُكْم ف يَها َمنَاف عُ  ( قال تعالى ) 8)

ْن (  قال هللا تعالى )  9) ْقهُ م  َمن يُر ْد ف يه  ب إ ْلَحاٍد ب ظُْلٍم نُذ 

 ( َعَذاٍب أَل يمٍ 

 )ط(  تحريم قول الزور وشهادة الزور 

 )ي(  االنتفاع بصوفها والبانها   
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 ( أجيبي عن األسئلة حسب المطلوب:1( إلى )1في الفقرات من )

 عللي لما يأتي : -1

 تسمية هللا عز وجل الكعبة المشرفة بالبيت العتيق  -أ

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

 المنافقون أشد عداوة على المؤمنين من الكفار  -ب  

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

 ضرب هللا االمثال للناس في الفرآن  الكريم  -ج  

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

 فسري كُل مما يلي : - 2  

ه ْم َراُعوَن (:قول هللا تعالى  -أ ََمانَات ه ْم َوَعْهد  يَن ُهْم أل   )  َوالَّذ 

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

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

يَن آَمنُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا َربَُّكْم َواْفَعلُوا اْلَخْيَر لََعلَُّكْم تُْفل ُحوَن ۩ )):قول هللا تعالى  -ب  (77يَا أَيَُّها الَّذ 

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

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

 اكملي ما يلي :-3

 تعظيم شعائر هللا دليل على ..................... -أ

 شعائر هللا هي .................................. -ب 

 المخبتون هم .................................... -ج

 ينال هللا من الذبائح التي تذبح .................... -د

 ين الحرم المكي والحرم المدني من حيث فضل الصالة قارني ب-4

 الحرم المدني الحرم المكي

 

 

 

  

 بيني فضل الصالة وعظم منزلتها في الدين  -1 

   .......................................................................................................................................................................  
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 من

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة

 مدرسة البيان النموذجية

 الفترة الثالثة -الفصل الدراسي األول            

 هـ 1440 - 1414للعام الدراسي  

 

 تفسير  المادة

 المتوسطة  المرحلة

 الثاني  الصف

 حواء الشمراني  المعلمة 

  التاسعة الى الوحدة الخامسة عشر ةالوحدة  من  بنك التفسير

 ختاري اإلجابة الصحيحة :ا( 02( إلى )1في الفقرات من )

 (( علىلَُكم بِِه  يعود الضمير ) الهاء ( في قوله تعالى )) فَأَنَشأْنَا 1

 )د( ضوء الشمس القوي  ( التربة الجيدة لنباتج) )ب( الماء النازل من السماء . )أ(السماد الموجود في األرض

 الذي يقع في الزنا وهو لم يسبق له الزواج فإن عقوبته 2

تقبل  وال جلده ثمانين جلدة )ب( الرجم حتى الموت)أ(

 شهادته 

 والتغريبجلده مائة جلدة )د( يعاقبوه  يرحمه الناس وال)ج(

 عام 

 له السيء بـقال تعالى )قَالُوا َربَّنَا َغلَبَْت َعلَْينَا ِشْقَوتُنَا َوُكنَّا قَْوًما َضالِّيَن) عند دخول الكافر النار فإنه يعتذر عن عم 3

)ب( االنشغال بالعمل وجمع  )أ(غلبة األهواء والشهوات .

 المال .

 )د(تربية األوالد ورعايتهم  ( الجهل وعدم المعرفة .ج)

 :التفكر في خلق بهيمة األنعام يجعل اإلنسان 4

 عن الحقينصرف )د(   ( يبتعد عن هللاج) )ب( يعظم الخالق )أ( يستفيد منها

 :شرع هللا عز وجل االستئذان ألمور عديدة منها 5

 تقليل من الزواجال)د(  حماية األبصار (ج) ختالط والتبرجاال)ب(  تضيق على الناسال )أ( 

 :الواردة في سورة المؤمنون هي شجرة  بالشجرة المقصود  6

 )د( الصبار ( حبة البركة ج) )ب( الزيتون المباركة )أ( التين الشوكي

 :غض البصر وحفظ الفرج سبب 7

 )د(انقراض الزواج  ( للبغض من الناسج) )ب( التبرج والسفور )أ( لطهارة القلب

 :المؤمنين الموجودة في سورة المؤمنينصفات  8

 صفات 41)د(   صفات40( ج) صفات 44)ب(  صفات 42)أ( 

 :يسأل هللا عز وجل الكفار عن مدة لبثهم في الدنيا حتى 9

 

)جـ( يشعروا بالندم على  )ب( يشعروا بطول الحياة  )أ( يشكروا هللا على نعمه 

 التفريط 

 )د( يتمنوا العودة للدنيا 

 :على اآليةقال تعالى ) قَاَل َربِّ اْرِجُعوِن ( دلت  10

)ب( إصرار الكافر على  )أ( ندم الكافر عند موتة .

 المعصية .

 )د( شوق الكافر للدنيا )جـ( بعد الكافر عن هللا 
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 من

 من ثمرات االستئذان  : 11

 فعل المعاصي )د(   تفكك االسر  )جـ(  الحساسية بين الناس )ب(   حفظ العورات                    ()أ

 :حرم هللا تعالى الزنا على المؤمنين فاحل لهم 12

  )د(ابنت الجارية الضيف )جـ(  الخادمة )ب(  ملك اليمين )أ(

 هيقع ب وجل األستئذان باألنس في األيات ألنهعبر هللا عز  13

 موجه لألنس   الخطاب  )د( اتباع امر هللا )جـ(        االستئذانوجوب )ب(  ( األنس وتل الوحشة)أ

  :قدم هللا عز وجل األمر بغض البصر على حفظ الفرج ألنه  14

 وسيلة لحفظ السمع )د(  غض البصر واجب  (ج)   وسيلة لحفظ الفرج ()ب حرمة البصر أقوى)أ( 

 : متعددة منها أسباب الوقوع في جريمة الزنا 15

 الكذب)د(  االختالط( ج) الحشمة)ب(  القذف)أ( 

 :قدم الزانية على الزاني في األية ألنها 16

 

 أمرت بالحجاب )د(  تكثر الكالم ( ج) تدعو الرجل لزنا)ب(  أضعف من الرجل )أ( 

 :تقبل شهادة القاذف بعد إقامة الحد علي اذا 17

 بعد معاقبته )د(     القاضيبأمر  ()ج تاب توبة نصوحة ()ب استغفر هللا)أ( 

 :)رب العرش الكريم (ألنه هخص هللا تعالى العرش بقول 18

 اخر المخلوقات   )د( أجمل المخلوقات  (ج)  أعظم المخلوقات ()ب أول المخلوقات  )أ(

 البرزخ هو الحاجز بين: 19

 الخير والشر  )د( الليل والنهار  (ج) الدنيا وألخرة )ب(  السماء واألرض)أ(

 :كل بالنفخ في الصورالموالملك  20

 (عزرائيل عليه السالم )د   السالم هإسرافيل علي)جـ(   السالمه ميكائيل علي)ب(   جبريل عليه السالم)أ( 
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 من

 :الفقرة المناسبة له من العمود الثاني ألول  من العمود ااختاري ( 9( إلى )1في الفقرات من )

 مدلوالتها   االدلة 

  وهو سقف الجنة  أعظم المخلوقات وارفعها) أ(   (  َصاَلتِِهْم َخاِشُعونَ  فِي )الَِّذيَن ُهمْ (  قال تعالى 4) 

   )ب(  من حسن إسالم المرء تركه ماال يعنيه .  ( لَُكم بِهِ  فَأَنَشأْنَا(قال هللا تعالى ) 0) 

ِذهِ  َوإِنَّ  (  قال تعالى )1)  ةً َواِحَدةً  َهَٰ تُُكْم أُمَّ )جـ(   ال يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها للرجال   (  أُمَّ

 األجانب 

فاََل أَْنَساَب بَْينَُهْم يَْوَمئٍِذ َواَل  تعالى )( قال 1) 

 يَتََساَءلُوَن(

 ) د(  الخشوع هو لب الصالة 

 )هـ(   تقطع العالقات يوم القيامة  ( قال تعالى ) َوالَِّذيَن هُْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن (5) 

 بساتين والنخيل إلنشاء ال انزال الماء سبب)و(    َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجيُوبِِهنَّ   (( قال تعالى6) 

لَِك َوأَْصلَُحوا 7)
َٰ
 )ز( دين األنبياء عليهم السالم واحد  ( قال تعالى ) إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمن بَْعِد َذ

( قال تعالى) َواَل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ لِبُُعولَتِِهنَّ أَْو  8)

 آبَائِِهنَّ أَْو آبَاِء بُُعولَتِِهنَّ (

 )ح(  يجب على المرأة تغطية وجهها   

 السيئات)ط(  التوبة تمحو ما قبلها من   )        تعالى ) َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريمِ هلل (  قال ا  9)
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 من

 أمام كل فقرة الحرف )ص( إذا كانت العبارة صحيحة والحرف )خ( إذا كانت العبارة خاطئة ضعي ((15إلى (1)في الفقرات من 

 )        (قدم هللا عز وجل االستئذان على السالم ألن السالم هو المقصود األعظم  (1)

 )         (هللا الكونية تدل على عظمة هللا وتدعو الى التوحيد  آيات (2)

 )         (غض البصر وحفظ الفرج سبب لطهارة القلب   ((3

 )        (الفتن فتنة االستدراج  أعظم  (4)

 )        (الحياة البرزخية أخر منازل األخرة  (5)

 )          ( يحفظ المجتمع المسلم من االنحالل الخلقي ورد في سورة النور بيان ما (6)

 )      (ب واألنساقات يبقى في األخرة العال (7)

 )      ( فاز المؤمنون بالجنة بسبب صبرهم على إيمانهم (8)

 )       (يحبها هللا  التياألعمال  فضل الدعاء من أ (9)

 )        ( نكاح الزانية حتى تتوب يحرم (10)

  )       (ال يجوز لمسلم أن يدخل بيت أحد حتى يستأذن    (11)

 )         ( الخالي من اهلةيجوز الدخول في البيت  (12)

 )       ( من آداب االستئذان الوقوف في الباب (13)

 )      ( شرع االستئذان حماية لألبصار وحفظا لألعراض (14)

 )     ( يجوز للمراءة أن تبدي زينتها للرجل األعمى (15)

 

 أجيبي عن األسئلة حسب المطلوب

 (عللي لكل مما يلي :1)

 تقديم المغفرة على الرحمة في الدعاء  -أ

 سبب تسمية سورة النور بهذا االسم -ب 

 حد الزنا  ألقامهشهود جماعة من المؤمنين -ج

  سباالستئناالتعبير عن االستئذان  -د

 تقديم هللا تعالى األمر بغض البصر على حفظ الفرج -هـ
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 اذكري أقبح اعمال العصاة التي يستحقون بها العذاب يوم القيامة (2)

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

 ا وضحي اسباب الوقوع في الزن (3)

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

 

 حد كال من الزنا والقذف اذكري ( 4)

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

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

َر بُيُوتُِكْم َحتَّى تَْستَأْنُِسوا َوتَُسلُِّموا َعلَى أَْهلَِها َذلُِكْم َخْيٌر لَُّكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْدُخلُوا بُيُوتًا َغيْ قوله تعالى )  بيني سبب نزول (5)

  

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

 بيني حكم االستئذان فيما يلي :(6) 

 ......................................................................الدخول الى الحدائق العامة ........................... -أ

 الدخول الى بيت جارك المسافر .............................................................................................. -ب

 .....................................................................................................الدخول الى غرفة والدك  -ج

 التالية :  اآلياتاستخرجي فائدة من  (7)

وِر فاََل أَنَساَب بَْينَُهْم يَْوَمئٍِذ َواَل يَتََساَءلُوَن ) :قول هللا تعالى -4  )424)(فَإَِذا نُفَِخ فِي الصُّ

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

ًها آَخَر اَل بُْرَهاَن لَهُ بِِه فَإِنََّما ِحَسابُهُ  )ل هللا تعالى :قو-0 ِ إِلََٰ  ل هللا تعالى (  ِعنَد َربِِّه ۚ إِنَّهُ اَل يُْفلُِح اْلَكافُِرونَ  َوَمن يَْدُع َمَع هللاَّ

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

 فسري كل مما يأتي : (8)

َ َخبِيٌر بَِما  ) :تعالى قول هللا -4 وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحفَظُوا فُُروَجُهْم َذلَِك أَْزَكى لَُهْم إِنَّ هللاَّ  (يَْصنَُعونَ قُل لِّْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّ

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

ئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحونَ ): قول هللا تعالى -0  ( فََمن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ فَأُولََٰ

........................................................................................................................................................... 
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 (اكملي الفراغات التالية :9)

 ...............................في خلق السموات السبع بال تتجلى عظمة هللا تعالى -1

 غص البصر واجب على الرجال و...................................-2

 التفكر في خلق بهيمة االنعام يزيد في ...................................-3

 (أعظم الفتن فتنة .......................4)

 هي أول منازل ....................... الحيا ة البرزخيه(5)


