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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 لتعليم بمحافظة جدةل اإلدارة العامة

 مدرسة البيان النموذجية

  الفصل الدراسي األولبنك األسئلة 

 هـ 1441للعام الدراسي 

 

 المادة
 تفسير

 04-1ص

 المتوسطة  المرحلة

 األول  الصف
 معلمات الدين المعلمة

 

 لسؤال األول:ا

 :التي تمثل البديل الصحيحختاري اإلجابة ا( 40لى )إ( 1رات من )فقال -أ 

1 
 :الموضوعات التي تميزت بها سورة النصر هي

 انتصار الرسول  )د( فوز المشركين  )ج( لوهية توحيد الأ  )ب( هجرة الرسول  )أ(

4 
 :نه قد غفر له ما تقدم من ذنبه تدل علىأكثرة استغفار النبي رغم 

 هزيمة المشركين  )د( نعمه  ىشكر هللا عل )ج( إنزال الوحي عليه  )ب( االستغفار  ىبي علالن تعود أ()

3 
  :في قراءتها نها تعدلأحيث  ،فضل عظيمبسورة اإلخالص تميزت 

 القرآن ثمن )د( القرآن سدس )ج( القرآن ربع  )ب(  ثلث القرآن )أ(

0 
 :سورةرئيسي لمي هو الموضوع الانتشار الدين اإلسال

 الفيل  )د( النصر  )ج( العصر  )ب( الماعون  )أ(

5 
  ى:ذلك قوله تعال ىالبراءة مما عليه المشركون من عبادة غير هللا ويدل عل

 (ا َأيَُّها اْلَكاِفُروَنَي ُقْل) د() (ِه َأْفَواًجاَيْدُخُلوَن ِفي ِديِن اللَّ) )ج( )إنَّ َشاِنَئَك ُهَو اأَلْبَتْر) )ب( )لُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن( )أ(

6 
 :بأن أعطاه نهر في الجنة يسمي نهركثيرة منها نبيه محمد  ىعلبها نعم هللا أ يالنعم الت

 الفردوس  )د( زمزم )ج( الكوثر  )ب( الريان  )أ( ه

7  
 :بـ يكون الذكر الحقيقي لإلنسان بين الناس

 المنصب والجاه )د( التكبر والتفاخر  )ج( ح ل الصالأداء العم )ب( د كثرة المال والول )أ(

8 
 :على ()إليالف ُقريش ىتعال هلوقيدلّ 

 تعارف قبائل قريش  )د( جلب الرزق  )ج(  حفظ المن )ب( لعادة قريشالتعجب  )أ(

9 
 :ومن جنوده المرسلة على أبرهة وجيشه ،جنود هللا تعالى كثيرة

 الماء  ()د ( الطيور )ج  فيلال )ب( الريح  )أ(

14 
 هي:وتوعدهم هللا بسوء العاقبة  بيوم الدين سورة ذكرت بعض الصفات الذميمة للمكذبين

 الفيل  )د( الكوثر  )ج( قريش  )ب( الماعون  )أ(

11 
 أنعم هللا تعالى على قبيلة قريش بنعمتين، هما:

 ولد ل والالما )د( الخوف والجوع  )ج( رزق ن والالم ب() تواضع والرحمة ال )أ(
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14 
 مهما اشتد كيد الكفار وعظم مكرهم، فإن كيدهم:

 يحققه هللا لهم  )د( شديداً على المؤمنين  )ج( باطالً ضائعاً  )ب( يوصلهم لمرادهم  )أ(

13 

 (:ْيِفلشَِّتاِء َوالصَِّإيالِفِهْم ِرْحَلَة االمقصود من قوله تعالى: )

رحلة الشتاء لليمن والصيف  )أ(
 م للشا

رحلة الشتاء لمصر  )ب(
 والصيف للشام 

رحلة الشتاء لمكة  )ج(
 والصيف للمدينة 

رحلة الشتاء للقدس  )د(
 والصيف لليمن 

10 
 كانت حادثة الفيل وإهالك هللا تعالى ألبرهة وجيشه، إعداد وتهيئة لـ:

 وفاة النبي  )د( هجرة النبي  ج() لنبي مبعث ا )ب( محمد مولد النبي )أ(

15 
 فأنزل هللا سورة:، انسب لنا ربك صلى هللا عليه وسلم، ل المشركون للنبياق

 اإلخالص  )د( المسد  )ج( النصر  )ب( الكافرون  )أ(

16 
 :ىلاآلية أن هللا تعا هذه ىمعن (َولَْم َيُكن لَُّه ُكفًُوا أََحد  ) قال تعالى:

المقصود في قضاء  )ب( د صمدرفواحد  )أ(

 الحاجات 
 ليس له شبيه وال مماثل )د(  ةزوجالتخاذ ان ه عمنز )ج(

 خلقه  من

17 
 خبر عن أبي لهب وزوجته أم جميل أنهما:أدالئل صدق القرآن أنه 

  ذرية مؤمنة لهما سيكون  )د( الكفر  ىسيموتان عل )ج( سيؤمنان باهلل )ب( ينجوان من النار س )أ(

18 
 ا:مقراءتهيشرع أنه  منها ،بخصائص المعوذتين تعالى هللاخّص 

 بعد الكل  )د( عند ارتداء المالبس  )ج( دبر كل صالة  )ب(  قبل الوضوء )أ(

19 
 :أي من شر (َوِمن َشرِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقبَ ): قوله ىمعن 

  طينشياوال الجن )د( الليل  دخول )ج( شرات حالهوام وال )ب( طلوع الصبح  )أ(

44 
 أسباب وسوسة الشياطين:

 النعاس والنوم  )د( الغفلة عن ذكر هللا )ج( الصالة  ىالمحافظة عل )ب( الفرح والبهجة )أ(

41 
  ى:تعال هنستنبط ذلك من قول، نواع العبادة هللأالمؤمن أن يخلص جميع  ىيجب عل

 (َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر) )د( (َأَحٌداللَُّه  ُقْل ُهَو) )ج( (ا َتْعُبُدوَنُبُد َمال َأْع) )ب( (الدِّيِنَأَرَأْيَت الَِّذي ُيَكذُِّب ِب) )أ(

44 
 :ـنعمه ب ىيكون شكر هللا عل

 

     

 استخدامها في اللهو  )د( إقامة الوالئم  )ج( الفرح بالنعمة )ب( عبادته وحده ال شريك له )أ(

43 

 الشتاء والصيف هو: تيالغرض من رحل

 النزهة  )د( جالالع (ج) )ب( التجارة  الحرب  )أ(

40 

 :التي تشرع فيها قراءة سورتي الكافرون واإلخالص في ركعتي المواضع

 الظهر والعصر  )د( الفجر والعشاء  )ج( بعد الطواف  )ب( لظهر المغرب وا )أ(
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 ي:الثان العمودفي مع مدلوالتها ول األ زاوجي بين األدلة في العمود (6) إلى (1) الفقرات من -ب

 

 السؤال الثاني:

 كال من:وضحي سبب نزول  -أ

 سورة الكوثر. -1

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

 .اإلخالصسورة  -4

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

  بعض هذه الصور.اذكري  ،ذى برسول هللا صلى هللا عليه وسلملحاق األإالغ المشركين في ب -ب

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

 .الكافروناإلخالص وتي تشرع فيها قراءة سورة بيني المواضع ال -ج

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

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

 .ند النومع المعوذتين وضحي صفة قراءة المسلم على نفسه -د

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

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

 

 

 االتهمدلو  األدلة

َذا اْلَبْيت  ) قال تعالى:( 1) وا َربَّ َهَٰ  عتصم برب الناسألتجئ وأ)أ(   (َفْلَيْعبأدأ

ونَ ) قال تعالى:  (4)  عبد الصنام وال الوثانأال )ب(    )اَل أَْعبأدأ َما َتْعبأدأ

ين  هللاَّ  أَْفَواًجا( لى:قال تعا ( 3) لأوَن ف ي د      القيام بعبادة هللا من تمام شكره تعالى)ج(   )َوَرأَْيَت النَّاَس َيْدخأ

( تعالى: قال  (0) ين  ْم َول َي د  ينأكأ ْم د   وجوب البراءة من الشرك وأهله واعتقاد بطالن عبادتهم)د(   )لكأ

 شغلكم التفاخر بالوالد والموال عن طاعة هللا)هـ(   َناَك اْلَكْوَثَر(َطيْ ا أَعْ )إنَّ  قال تعالى:  (5)

 ب َربِّ النَّاس  ) قال تعالى:  (6)
وذأ    ة بانتشار اإلسالمالبشار)و(   (قأْل أَعأ

وَن( قال تعالى: (7) ْم يأَراؤأ يَن هأ    نهر في الجنة أعطاه هللا لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم)ز(   )الَّذ 

ْم ف ي َتْضل يل  ) ل تعالى:قا (8)  ن يعمل الطاعات ليراه الناسعمل مَ  هللا ال يقبل )ح(  (أَلَْم َيْجَعْل َكْيَدهأ

 مبطل كيد الكافرين ومكرهمأن هللا تعالى  )ط(  
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  :لثالثالسؤال ا

 :بما يناسبها من كلمات الفراغات التالية املئي -أ

 ..........................القيام ب يكون هللا على نعمهشكر إتمام  -1

 ..................... أعطى هللا تعالى رسوله صلى هللا عليه وسلم نهر الكوثر، ووعده بإعالء -4

 .ليف في النار، وذلك ألن الجزاء من جنس ................باًل من جعل هللا تعالى زوجة أبي لهب تحمل في عنقها ح -3

 ........................ آن كنية أبي لهب ولم يذكر اسمه، ألنه اسم مخالف لـذكر القر -0

 ....................أنعم هللا تعالى على قريش بنعمتين هما: نعمة الرزق ونعمة . -5

 ......... صالح.الذكر الحقيقي لإلنسان ليس في كثرة الولد والمال وإنما فيما يقدمه من ............ -6

 المعوذتين دبر كل ........................ يشرع قراءة -7

 قرابة المرء من األخيار ال تنفعه عند هللا إذا لم يكن ...................... -8

 

  التالية تفسيًرا سليًما: اآلياتفسري  -ب

يِن )) :قوله تعالى -1 ُب بِالدِّ لَِك الَّذِ 1أََرأَْيَت الَِّذي ُيَكذِّ
َٰ
 (اَل َيُحض  َعلَىَٰ َطَعاِم اْلِمْسِكينِ ( وَ 4اْلَيتِيَم ) ي َيُدع  ( َفَذ

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

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

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

 

َك َواْنَحرْ لِّ لِرَ َفصَ ) :قوله تعالى -4  (إِنَّ َشانَِئك ُهَو األَْبَتر (4) بِّ

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

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

............................................................................................................................................. 
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 لتعليم بمحافظة جدةل اإلدارة العامة

 مدرسة البيان النموذجية

  الفصل الدراسي األولبنك األسئلة 

 هـ 1441للعام الدراسي 

 

 المادة
 تفسير

 19-24ص

 المتوسطة  المرحلة

 األول  الصف
 معلمات الدين المعلمة

 السؤال األول 

  :اختاري البديل الصحيح( 91لى )إ( 9الفقرات من ) -أ     

1 
 تدل سورة العاديات على فضل الخيل التي يستخدمها المسلمون لـ:

 التدريب)د(  النقل)ج(  السباق)ب(  الجهاد)أ( 

 بّينت سورة العصر ان من أسباب نجاة الدنيا واألخرة هو: 2

 )د( جمع المال )ج( اإليمان والعمل الصالح )ب( الحصول على منصب أنجاب األبناء )أ(

3 
 الملك ال يتم دون نظام واآلية الدالة على ذلك:

بأنَّهُ  ذِّ ُعأ ابًا )أ( )ألأ ذأ ِديًدا( عأ ( )ب( )فأهُم   شأ ُعونأ لُوا )ج( )أأّلَّ  يُوزأ لأيَّ  تأع  أ تُونِي عأ  وأ

لِمِ  (ُمس   ينأ

ِرثأ ( )د وأ انُ  )وأ ( ُسلأي مأ اُوودأ  دأ

4 
 :نجاة العبد من الهالك يكون بالعمل الصالح، والصبر عليه الذي يكون بـ

 )د( توقع المصيبة )ج( الفرح بالقدر )ب( اّلستعداد للمعصية   الصبر على الطاعة )أ(

5 

َها َيادلت اآلية ) ْمل   أَيُّ ل وا النَّ مْ  اْدخ  ك  َيْحطِ  اَل  َمَساِكَنك  لَْيَمان   مْ َمنَّ ه   س  ن ود   ( على معنى عظيم هو:َوج 

)أ( حب الحياة غريزة في كل 

 المخلوقات

)ب( أدب النملة في تقديم 

 األعذار

)د( خوف سليمان عليه  )ج( دعوة النمل لبناء مسكن

 السالم على جيشه

6 
 مظاهر شكر هللا تعالى على نعمه تقتضي:

 )د( الحرص والبخل بها )ج( التكبر والتفاخر بها  )ب( حمد الناس وشكرهم عليها  للمنعم )أ( التحدث بها ونسبتها

7 
 ما يدرك بالرؤية والعين كرؤية النار حقيقة يوم القيامة يقصد به:

 غالب اليقين )د( حق اليقين ()ج علم اليقين)ب(  عين اليقين )أ(

8 
 كنوز و:ة هي الالمراد باألثقال التي تخرجها األرض يوم القيام

 الجن)د(  الحيوانات)ج(  الموتى )ب(  النباتات)أ( 

9 
 سميت سورة النمل بهذا االسم لذكر:

 وادي النمل)د(  ملكة سبأ)ج(  أعداد النمل)ب(  الهدهد)أ( 

11 
 أقسى األمم وأعتاها بتكذيب األنبياء هم قوم:

 )د( سليمان عليه السالم السالمط عليه )ج( لو )ب( داوود عليه السالم )أ( ثمود عليه السالم

11 
 :توزن أعمال العباد يوم القيامة، فيفوز بالجنة من ثقلت موازينه بـ

 كبائر الذنوب)د(  الحسنات)ج(  صغائر الذنوب)ب(  السيئات)أ( 

12 
 المهمة التي بعث بها هللا تعالى المرسلين هي:

 )د( التبليغ واإلنذار )ج( معاتبة األقوام السابقة وكافر س لمؤمن)ب( تقسيم النا )أ( معاقبة الناس على كفرهم

13 
 ومنها: ،ه سليمان عليه السالم من الجنود مالم يؤت أحد من ملوك الدنياسخر هللا تعالى لنبيّ 

 اإلنس والجن والطير (د) مرهأتمشي بالتي الفلك  ()ج النار التي لم تحرق بدنه (ب) الحوت الذي لم يأكله )أ(
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 :العمود الثاني ي( فمدلوالتها) معالعمود األول  ي( فاألدلةزاوجي بين )( 6لى )إ( 9الفقرات من ) -ب 

 

 السؤال المقالي :الثاني السؤال

 املئي الفراغات التالية بما يناسبها من كلمات: -أ

       ...... ................ سورة النمل من السور التي نزلت في (1

         فيها.  .................لذكر وادي سميت سورة النمل بهذا االسم  (2

  ........................ورث سليمان عليه السالم أباه داود عليه السالم في العلم والملك  (3

        التواصي بالخير من صفات .................  (4

     ....... يدل قوله تعالى: )أََحطُت ِبَما لَْم ُتِحْط ِبِه( أن األنبياء ال يعلمون ...... (5

       ...........استخدم النبي سليمان عليه السالم في دعوته لملكة سبأ أسلوب ............ (6

 المهمة التي بعث هللا تعالى بها المرسلين هي التبليغ و ................... (7

 

 حال الناس يوم القيامة من خالل قراءتك لسورة القارعة.صفي  -ب

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

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

 

 

 األدلة
 

 امدلوالته

ُكُر لِنأف ِسهِ ) قال تعالى:  (1) ا يأش  رأ فأإِنَّمأ كأ ن  شأ مأ  رؤية الناس حقيقة يوم القيامة )أ(  (وأ

بِّ  )قالأت   ( قال تعالى:2) تُ ظألأ  إِنِّي رأ  فضل الخيل التي يستخدمها المسلمون في الجهاد )ب(  نأف ِسي( م 

ب   )هُوأ  قال تعالى: (3) شِ  رأ ر  ِظيِم( ال عأ  نفسه شكر هللا على نعمه تعود منفعتها للشاكر ()ج  ال عأ

ي نأ ال يأقِينِ ) قال تعالى: ( 4) ُونَّهأا عأ  الشرك ظلم اإلنسان لنفسه )د(  (ثُمَّ لأتأرأ

نُوٌد( ى:تعالقال ( 5) بِِّه لأكأ انأ لِرأ ن سأ ِ  إثبات أن هلل تعالى عرشاأ، وهو أعظم المخلوقات وأعالها )هـ(  )إِنَّ اإل 

لأُم  قال تعالى:( 6) يأع  ِض وأ أر  األ  اِت وأ اوأ ءأ فِي السَّمأ ب  ِرُج ال خأ )الَِّذي يُخ 

) لِنُونأ ا تُع  مأ فُونأ وأ ا تُخ   مأ
م  )و(   هللا تعالى عليهمن طبيعة اإلنسان جحوده ونسيانه نِعأ

 إحاطة علم هللا تعالى بكل شيء )ز(  

 1من  4



 (7 1430100-01)  04/ م/ م  من 

 

 

 :يليما ل عللي -ج

 .إرسال سليمان عليه السالم الهدهد بالكتاب إلى ملكة سبأ (1

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

 .ه السالم الهدية من ملكة سبأليمان عليعدم قبول س (2

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

 

  :بين قارني -د

 علم اليقين وعين اليقين من حيث التعريف.  

 عين اليقين                             علم اليقين                       رنةجهة المقا

   التعريف

 

 من حيث التعريفاللمزة و الهمزة.  

 اللّمزة                             الهمزة                       جهة المقارنة

   التعريف

 

 

 فسري كال مما يلي: -هـ

 (.َما َيْشُكُر لَِنْفِسِه َوَمْن َكَفَر َفإِن  َربِّي َغِنيٌّ َكِريم  َشَكَر َفإِن  َوَمْن ) قوله تعالى:  (9

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

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

ِن النَِّعيمِ )قوله تعالى:   (2 ئٍِذ عأ مأ أألُنَّ يأو   (.ثُمَّ لأتُس 

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

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

 1من  1



1430  

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 لتعليم بمحافظة جدةل اإلدارة العامة

 مدرسة البيان النموذجية

  الفصل الدراسي األولبنك األسئلة 

 هـ 4114 – 4114للعام الدراسي 

 

 المادة
 تفسير

 041-29ص 

 المتوسطة  المرحلة

 األول  الصف
 معلمات الدين المعلمة

     

 :( اختاري البديل الصحيح01ى )إل( 0لفقرات من )ا     

 

4 
 موسى:اليم جعلت  فيموسى عليه السالم  وإلقاء ىالعاقبة الحسنة المتثال أم موسى أمر هللا سبحانه وتعال

 وزير من الصالحين )د( ملكا على مصر )ج( نبياً من الصالحين )ب( وزير بني إسرائيل )أ(

2 
  :ات األنبياء، فالواجب على المسلمشكر هللا على النعم من صف

 واالتباعاالقتداء  )د( والتصدي اإلعراض )ج( التكبر والتجبر)ب(  العصيان والطغيان )أ(

3 
 :ذلك ىلعالدالة  اآليةتثبيت هللا سبحانه وتعالى لإلنسان عند الشدائد والكروب و

هُ ) )أ( ا َبلََغ أَُشدَّ  واستوىَولَمَّ

 آَتْيَناهُ(

( )ب( ِ َحقٌّ َبْطَنا  )ج( )لَِتْعلََم أَنَّ َوْعَد َّللاَّ َنْجِزي  وكذلك) )د( َقْلِبَها( على)لَْواَل أَن رَّ

 اْلُمْحِسِنيَن(

1 
 :خص فرعون بالقتل من بني إسرائيل

 الفقراء)د(  األوالد)ج(  كبار السن)ب(  البنات )أ(

5 
 :عقاب هللا لقارون بسبب إعراضه عن الحق والبغي في األرض كان السبب لهداية

 بني هاشم )د( بني إسرائيل )ج( موسى عليه السالم )ب( فرعون وزوجته )أ(

6 

 :تؤثر مجالسة رفقاء السوء سلبًا على صاحبها، حيث أنها تدل على

عمل السيئات وسوء     )ج( طيب الكالم والصالح )ب( معرفة الحق وااليمان به )أ(

 خلقال

 تعليم العلم الشرعي )د(

7 
 :تحدث القرآن عن قصص األنبياء عليهم السالم واختصت سورة القصص بكل من

 يوسف وهود )د( داود وسليمان )ج( موسى وقارون )ب( إبراهيم ولوط )أ(

8 
ِ  الخطاب في قوله تعالى:)  ( ل:قُِل اْلَحْمُد لِِلَ

 قارونالمتكبر  )د( موسى عليه السالم )ج( فرعون( الطاغية )ب ى َّللا عليه وسلمالنبي صل )أ(

9 
 :كان موسى قرة عين المرأة فرعون ألنها

 آمنت به وصدقته )ج( كفرت به )ب( عرضتوأكذبت  )أ(

 به وصدقتهتتت

 مكرت به )د(

44 
 :بإلقاء رضيعها فيه هو المراد باليم الذي أمر هللا تعالى ام موسى

 البحر األحمر )د( نهر الفرات )ج( بحر العرب )ب( نهر النيل )أ(

44 
 نوع التوحيد الذي تقرره آيات سوره النمل توحيد:

  عبادةال)د(  األسماء والصفات )ج( األلوهية)ب(  الربوبية )أ( 

42 
 :السعادة الحقيقية تكون باإليمان بالِل والعمل

 مخالفال )د( الناقص )ج( الفاسد )ب( الصالح )أ(
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43 

  هو وحي: اه هللا تعالى ألم موسى عليه السالموحنوع الوحي الذي أ

 إصالح)د(  إتقان)ج(  إرشاد)ب(  إلهام)أ( 

41  
 :لـ اتعريفً  ،طاعة هللا فيما أمر واجتناب ما نهى

 حكمةال)د(  لقوة ا)ج(  الجهل )ب(  التقوى)أ( 

45 
 :سبأ ل ش ملكةكير سليمان عليه السالم لعرتن

 يأخذ مالها)د(  يختبرها)ج(  يساعدها)ب(  يحميها)أ( 

       

 :من العمود الثانيا( مدلوالته)في العمود األول مع  (األدلة)زاوجي بين  (9) إلى (4) الفقرات من        

  

 عما يلي: يجيبأالسؤال المقالي:    

                                                                                                                                                                  :من كلمات الفراغات التالية بما يناسبها املئي -أ

  ..........................يعامل َّللا عباده الطائعين بالفضل وذلك بمضاعفة    -1

 .........................فرح محمود وفرح  :الفرح نوعان - 2    

 ..............................الفوز  ، هينواهيه اجتنبولى وفعل أوامره السعيدة لمن اتقى َّللا سبحانه وتعا النهاية -3    

    

 

 األدلة
 

 امدلوالته

الفرح المذموم هو الذي يلحقه البطر والتكبر على ( )أ  (َوَمن َكفََر فَإِنَّ َربِّي َغنِيٌّ َكِريم  ) :قال تعالى (1)

 الناس

)قَالَْت َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت نَْفِسي َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَماَن                            ( قال تعالى: 2)

ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ   (  ّلِِلَّ

 
 هللا تعالى يعم بنعمته المؤمن وغيره )ب(

ِ ۚ                    وَ قال تعالى: ) (3) َع هللاَّ ه  مَّ
يَاَح بُْشًرا بَْيَن يََدْي َرْحَمتِِه ۗ إِلََٰ َمن يُْرِسُل الرِّ

ا يُْشِرُكونَ  ُ َعمَّ  (تََعالَى هللاَّ

ال يؤتي الجنة إال الصابرون على طاعة هللا وعن )ج(  

 شهوات الدنيا

ْن أَْرِضِعيِه ۖ فَإَِذا ِخْفِت َعلَيِْه َوأَْوَحْينَا إِلَىَٰ أُمِّ ُموَسىَٰ أَ )( قال تعالى: 4)

   (فَأَْلقِيِه فِي اْليَمِّ 

 
 إسالم ملكة سبأ على يد سليمان عليه السالم)د( 

اِهِديَن(  و) :( قال تعالى5)   َما ُكنَت ِمَن الشَّ
 خفاء أم موسى ابنها من فرعون كي ال يقتلهإ)هـ( 

صلى هللا عليه وسلم باإلخبار عن محمد صدق نبوة )و(    (كاهُْم ِمْن نَِذيٍر ِمْن قَْبلِ لِتُْنِذَر قَْوًما َما أَتَ )قال تعالى:  (6)

 قصص األنبياء السابقين

َ ال يُِحبُّ اْلفَِرِحينَ )( قال تعالى: 7)  (إِنَّ هللاَّ

   

 
  عدل هللا بعباده أنه يجازي العاصين بقدر سيئاتهم من)ز( 

ابُِرونَ َواَل يُلَقَّاهَ  )َقال تعالى:  (8) إنزال الغيث من السماء رحمة من هللا لعباده، لذا فهو )ح(   (ا إاِلَّ الصَّ

 المستحق بالعبادة 

يِّئَاِت )قال هللا تعالى:  (9) يِّئَِة فاََل يُْجَزى الَِّذيَن َعِملُوا السَّ َوَمن َجاَء بِالسَّ

 (إاِلَّ َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

 
 والتبليغ اإلنذار  وسلمالنبي صلى هللا عليه مهمة )ط( 

 
 

 والتمكين على فرعون وعد هللا بني إسرائيل بالنصر )ي(
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                                                    :يما يلعللي  -ب        

 عدم إسالم ملكة سبأ من أول األمر. -4

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

 .                                                                                                           .تهأمرال كان موسى عدوا لفرعون وقرة عين -2

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

                                                                                                                                                                                         .دون البنات إسرائيلقتل فرعون للبنين من بني  -3

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

 ة:يمعاني الكلمات التا ل بيني-ج

 معناها الكلمة

  الصرح 

  ثاويًا

  الشاهدين

 

 فسري كال مما يلي: -د

ُ )قوله تعالى:   (4 ْنيَا ۖ َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن هللاَّ اَر اْْلِخَرةَ ۖ َواَل تَنَس نَِصيبََك ِمَن الدُّ ُ الدَّ َ َواْبتَِغ فِيَما آتَاَك هللاَّ ِِ ۖ إِنَّ هللاَّ  إِلَيَْك ۖ َواَل تَْبِغ اْلفََساَد فِي اأْلَْر

 .(ِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ اَل يُ 

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

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

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

بَْطنَا َعلَىَٰ قَْلبِهَا لِتَُكوَن ِمنَ ) :قوله تعالى  (9  .(اْلُمْؤِمنِينَ  َوأَْصبََح فَُؤاُد أُمِّ ُموَسىَٰ فَاِرًغا ۖ إِن َكاَدْت لَتُْبِدي بِِه لَْواَل أَن رَّ

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

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

 ي:حددي كال ما يل -هـ          

                                                                                                                           التي عاقب َّللا تعالى بها قارون في الدنيا. العقوبة -1

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

ا ِفي اأْلَْرِض َواَل َفَساًدا ۚ َواْلَعاقفي لمراد بالعلو ا -2 اُر اْْلِخَرةُ َنْجَعلَُها لِلَِّذيَن اَل ُيِريُدوَن ُعلُو ً ِقيَن(وله تعالى: )ِتْلَك الدَّ  ِقَبُة لِْلُمتَّ

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