
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول المتوسط في مادة تفسير ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/7                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط في مادة تفسير الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                               

     

                  https://www.almanahj.com/sa/71                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade7                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 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     

 

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

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

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

 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(

 :خص فرعون بالقتل من بني إسرائيل 1

 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(

 3من  0
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  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    

    

 

 امدلوالته  األدلة

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)  خفاء أم موسى ابنها من فرعون كي ال يقتلهإ)هـ(   َما ُكنَت ِمَن الشَّ

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(  

3من  0
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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

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

 3من  3

 3من  9


