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 إلجابة التي تمثل البديل الصحيح :ا اختاري( 30( إلى )1في الفقرات من )/ 1س

 

1 
ا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائِلَ لَِتَعاَرُفوا  قال تعالى: ) اُس إِنَّ َها النَّ  :وردت الحكمة من جعلنا شعوبا(َيا أَيُّ

 )د( الفخر باألنساب )ج( التسمي بالعشيرة )ب(  االنتماء للقبائل                                                  ارف والتآلف                                               )أ( التع 

2 
َها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتْرَفُعوا أَصْ الفائدة المرجوة من قول هللا تعالى ) بِي  َيا أَيُّ  :( َواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّ

 رفع الصوت في الصالة( أ) 

   

 السالمعليه التأدب مع الرسول )د( وجوب اإليمان)جـ(  كلمة الحق ء)ب( إعال

3 

ُموا َبْيَن َيَديِ اللَّـِه َوَرُسولِهِ ) :تعالى بالخطاب في قوله المعنيان َها الَِّذيَن آَمُنوا ََل ُتَقد  قُوا اللَّـَه إِنَّ اللَّـَه َسِميٌع َعلِيمٌ  َيا أَيُّ (هما َواتَّ
 : النن الجليالصحابيا

بكر وعمر رضي هللا  أبو( أ) 
 عنهما

)ب( عثمان وعمر رضي هللا 
 عنهما

)جـ( أبو بكر وعثمان رضي 
 هللا عنهما

)د(علي وأبي بكر رضي هللا 
  عنهما

4 
وَن أَصْ ):قال تعالى   :غض الصوت عندورد في اآليات ( َواَتُهمإِنَّ الَِّذيَن َيُغضُّ

 عليهمرضوان هللا  )أ(الصحابة

 
 وسلم صلى هللا عليه)د(الرسول  )جـ( الوالدين )ب( كبار السن

5  
 :اآليات التي تدل على مشروعية التدخل  للتوفيق بين الناس قوله تعالى 

َ ُيِحبُّ وأَْقِسُطوا إِ )ب(  ( َفأَْصلُِحوا َبْيَن أََخَوْيُكمْ ) )أ( نَّ هللاَّ
 ( اْلُمْقِسِطينَ 

َ لََعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ )جـ()  َواتَّقُوا هللاَّ
) 

َفَقاِتلُوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء )د() 
 (إِلَى أَْمِر هللاَِّ 

 
6 

 بـ:يكون  اإلشاعاتتعامل المسلمين مع 
 ( اإلسراع بنشرها)د )جـ( سماعها ونقلها )ب( التحدث بها   ردها ودحضها  أ() 

7 
ِ ۚ لَْو ُيِطيُعُكْم فِي َكثِيٍر ِمَن اْْلَْمِر لََعنِتُّمْ ):قال تعالى  :من اآلية المقصود( َواْعلَُموا أَنَّ فِيُكْم َرُسولَ هللاَّ

 المشقة في كل األحوال( أ) 

   

 سول)د( التسليم بما جاء به الر )جـ( العلم بوحدانية هللا طاعة الرسول ألمته )ب( 

8 
َها الَِّذيَن آَمُنوا تعالى )قوله يدل اْلمر في  ُنوا أَن ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَهالَةٍ  َجاَءُكْم َفاِسقٌ  إِن َيا أَيُّ  :على)بَِنَبإٍ َفَتَبيَّ

 )د( تصديق الخبر )جـ( اإلخبار بالخبر )ب( التثبت من الخبر نشر الخبر (أ) 

9 
ِ أَْتَقاُكمْ  ْندَ عِ  إِنَّ أَْكَرَمُكمْ ):قال تعالى  َ َعلِيٌم َخبِيرٌ  هللاَّ  : ـب مقياس التفاضل بين الناس( إِنَّ هللاَّ

 )أ(   اْلحساب         

أعظم العبادات اذا زاد عن حده  
المشروع  وصل لدرجة 

التوسل الى هللا بقول يا غفور 
 اغفر لي هو من أنواع دعاء

ظن المنافقين باهلل هو

ن بقدر هللاأن مايصيبنا لم يك

أن أمر الدين سينتشر                                                     

 اْلعراب)د(  عشائر)جـ( ال )ب( التقوى      

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 حافظة جدةماإلدارة العامة التعليم ب

  البيان النموذجية
  () تعليم عام 

 الدراسي لعاما -  اْلول الدراسي الفصل

  هـ1441

 

 مروة عامر المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 الثالث الصف

 3-2-1 الوحدة

 األولى الفترة   بنك اْلسئلة لمادة التفسير
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10 
 : أمر هللا تعالى باإلصالح بين الطائفتين بالتحكيم بـ

 )د( مصلحة الضعيف الطعام )جـ( اجتهاد القضاء )ب( شرع هللا تعالى القوانين الوضعية(أ) 

11 
 :السبب في نهي الشرع عن المن هو

 )د( األوهام والشكوك      عدم تأثيره على العمل)ج(  )ب( هدايتكم للناس        )أ( نفع اإليمان عائد اليكم                                 

12 
َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ  قال تعالى )  : تستلزم(اْلخوة  إِنَّ

 الصلح بين الناس)د(  الفرقة واالختالف)جـ(  المصالح الشخصية)ب(  لدنيالالعمل (أ) 

13 
 :  وهخاك بما يكره في غيبته ذكرك أ

 الغيبة )أ(

 

 )د( السخرية )جـ( البهتان )ب(النميمة

14 
 : تهمه اآلخرين والتخون بغير دليل يطلق على

 التجسس( أ)

 

 لسخرية)د( ا الغيبة )جـ( الظن)ب( 

15 
 : م واحدةمن خلقنا من أب واحد وأ الحكمة

 تثبت من الخبر )د(  الحيطة لنأخذ)جـ(  لنتعارف)ب(  التفاخر أ() 

16 
 : أَل تتداعو باْللقاب التي هللا تعالى التنابز باْللقاب وهوحرم 

 تدعو إلى الفخر( أ) 

   

 )د( يسوء اإلنسان سماعها )جـ(يحب اإلنسان سماعها بها الشخص ىكنيُ  )ب( 

17 
 :فالتجسس غالبا يطلق على   )تجسسواَوَل )قال تعالى

 لسر والعلند( ا) الخير)جـ(  الخير والشر معا )ب( الشر( أ) 

18 
 :ـشبه هللا تعالى من يغتاب ب

 الخشب المسندة( أ)

 

 تخطفه الطيرمن )د(  يسقط من السماءمن )جـ(  يأكل لحم أخيه ميتمن )ب( 

19 
 :نفت اآليات الكريمات اإليمان عن اْلعراب ْلن

 
 

 )د( انتمائهم للقبائل نقصي ال)جـ( يزيد و              )ب( ال يقتضي العمل                               )أ( اإليمان قول وعمل

20 
ِ َوَرُسولِهِ قال تعالى ) َما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاهللَّ  :( تحقيق اإليمان الكامل بوجودإِنَّ

 الظن(أ) 

   

 األعراب)د(  األوهام)جـ(  الثبات )ب(

21 
َها النَّاسُ )قال تعالى ا خَ  َيا أَيُّ  :أنهاالفرق بين الشعوب والقبائل (   َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائِلَ  ِمنْ  َلْقَناُكمْ إِنَّ

 )د( الشعوب أعم من القبائل )جـ( متساويتان )ب( القبائل أعم من الشعوب ص من القبائلالشعوب أخ( أ) 

22 
 فات :تناولت سورة الكهف عدداً من الموضوعات منها بيان ص

 عليه السالم زوجات النبي( أ)

 

صلى هللا عليه الرسول )ب(
 وسلم

 رضوان هللا عليهمالمالئكة )د(  نهمهللا ع لصحابة رضيا)جـ(
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23 
 :يستفاد من اآلية (   إِنَّ الَِّذيَن ُيَناُدوَنَك ِمن َوَراِء اْلُحُجَراِت أَْكَثُرُهْم ََل َيْعقِلُونَ   قال تعالى)

 تعارف المؤمنين)د(  أتحريم الخط)جـ(  النصيحة تكون بالرفق )ب(  علم الكاملوجوب ال (أ) 

24 

َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ  ) قال تعالى) المراد في اآلية التوجيه َ لََعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ  إِنَّ قُوا هللاَّ  (َفأَْصلُِحوا َبْيَن أََخَوْيُكْم ۚ َواتَّ

 ضرورة بر الوالدين( أ) 

   

  )د( ضرورة اإلصالح بين الناس )جـ( ترك سوء الظن )ب( ترك التنابز باأللقاب
  

25 
 :اآلية التي تدل على علم هللا الشامل قوله تعالى 

ُ َيْعلَُم َما ِفي  )( أ)  َوهللاَّ
َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض   (السَّ

َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوة   ))ب(  ِ  ْكَرَمُكمْ إِنَّ أَ   ))جـ(  (  إِنَّ ِعْنَد هللاَّ
 (أَْتَقاُكمْ 

أَُيِحبُّ أََحُدُكْم أَْن َيأُْكَل لَْحَم ) )د( 
 (أَِخيِه َمْيًتا

26 
َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ  )قال تعالى   :أخوة( اْلخوة المقصودة هنا    إِنَّ

 النسب )أ(

 

 )د( البلد )جـ( الدين لرحما (أ)

27 
 : فإنه خرهاأمن  آياتفظ عشر ورد في فضل سورة الكهف أن من ح

 )د( ينجو من الصراط )ج(ينجو من عذاب النار )ب( يعصم من الدجال )أ( يعصم من فتنه القبر

28 

 :هللا له مابين الجمعتين أنارها أذكر أن من قر التي السورة

 الملك( أ) 

   

 )د( النور الجمعة)جـ(  )ب( الكهف

29 

 ؤمن الموحد أن يكون اإليمان لديه قائماً على :لترسيخ اإليمان بالقلب على الم

 القول واالعتقاد( أ)

 

 العمل بالجوارح )د( )جـ( القول والعمل )ب( العمل والبذل

30 

 ..(ذكر هللا ذلك للتشنيع من أمر : أَُيِحبُّ أََحُدُكْم أَْن َيأُْكلَ لَْحَم أَِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموهُ قال تعالى )

 )د(السخرية )جـ(الغيبة )ب( التجسس                                                                                    )أ( الظن  
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 )ب( فيما يلي )أ( بمدلوَلتها العمود  زاوجي بين اآليات في( 6) إلى( 1في الفقرات من )/ 2س      

 

 يلي : / أجيبي عّما3س
 
 

ِه َوَرُسولِِه (تعالى سبب نزول قوله  وضحي ُموا بَْيَن يََدِي اللَـّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تُقَدِّ
هَ َسِميٌع َعلِيمٌ  هَ إِنَّ اللَـّ  ( َواتَّقُوا اللَـّ

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

 ( فسري ما يلي :ب

 (واعلموا أن فيكم رسول هللا لو يطيعكم في كثير من األمر لعنتم قال تعالى )ـ  1
.................................................................................................................... 

َماَواِت َواْْلَْرِض َوهللاُ   )تعالى _قال 2  (َبِصيربَِما َتْعَملُون إِنَّ هللاَ َيْعلَُم َغْيَب السَّ

 مدلوَلتها )ب(  اآليات )أ(
بِي  ﴿يَ  (1)  َها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتْرَفُعوا أَْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّ ا أَيُّ

َوََل َتْجَهُروا لَُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض أَن َتْحَبَط أَْعَمالُُكْم 
 ( َوأَنُتْم ََل َتْشُعُرونَ 

 التسليم بما جاء به النبي صلى هللا عليه وسلم ( ) أ 

 إِنَّ الَِّذيَن ُيَناُدوَنَك ِمن َوَراِء اْلُحُجَراِت  ( ( 2) 
 ( أَْكَثُرُهْم ََل َيْعقِلُونَ 

 
 

  ) ب( اتصاف هللا تعالى بالعلم الكامل   

ُموا َبْيَن َيَديِ اللَّـِه َوَرُسولِِه (( 3)  َها الَِّذيَن آَمُنوا ََل ُتَقد  َيا أَيُّ
قُوا اللَّـَه إِنَّ اللَّـهَ   ( َسِميٌع َعلِيمٌ  َواتَّ

 
 

 النهي عن التجسس والغيبة ) جـ( 

ُسوا َوََل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا  (4)    (َوََل َتَجسَّ
 
 

النصيحة تكون بالرفق ربما يكون الشخص المخطىء   ) د(
 جاهال

ِ لَْو ُيِطيُعُكْم فِي َكثِيٍر ِمَن  ()5)  َواْعلَُموا أَنَّ فِيُكْم َرُسولَ هللاَّ
 ( ْْلَْمِر لََعنِتُّمْ ا

 
 

   عقوبة هللا تعالى لمن يرفع صوته فوق صوت رسول هللا ) هـ(

     
ُ بُِكل   ( )6) َماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض َوهللاَّ ُ َيْعلَُم َما فِي السَّ َوهللاَّ

 (َشْيٍء َعلِيمٌ 
 
 

  ) و(  وجوب تقوى هللا  

  
 

  سعة علم هللا  وأنه محيط بكل شيء  )ز(
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) 

 
 

 (7 1430100-01)  04/ م/ م  من 

 

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

َها النَّاسُ قال تعالى ))-3  (  لتعارفوا َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائِلَ  ِمنْ  ا َخلَْقَناُكمْ إِنَّ  َيا أَيُّ
................................................................................................................... 

 (              اۚ )ََل َيلِْتُكْم ِمْن أَْعَمالُِكْم َشْيئً تعالى قال  -4
................................................................................................................... 

 
 يلي : ما ج/ عللي

 هى اإلسالم عن التفاخر بالقبائل ن -1
.................................................................................................................... 

 نهى اإلسالم عن ظن السوء -2
.................................................................................................................... 

 سلم على أخيه المسلم /عددي بعض حقوق المد
................................................................................................................... 

 
 
بِي    (قوله تعالى المستفادة مناستخرجي اآلداب هـ/  َها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتْرَفُعوا أَْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّ  َيا أَيُّ

 ...(ْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض َوََل َتْجَهُروا لَُه بِاْلقَ 

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

 _حددي ما يلي : و          

 .شرطا قبول العمل -1            

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

 كما وردت في سورة الكهف . صفات القرآن الكريم -2                   

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

            

 

 5من 5



 

 

 : فيما يلي البديل الصحيح اختاري اإلجابة التي تمثل ( 30)الى ( 1)في الفقرات من            

1 
 :تقليب هللا ألصحاب الكهف يمينا وشماال داللة على

  وجوب االعتصام باهلل (د)  عناية هللا بعباده المؤمنين (جـ)  شدة حرارة الشمس (ب) فائدة صحبة الصالحين                                                  (أ)

2 
 :طرق الوقاية من العين كثيرة منها

 ممارسة الرياضة(د) شغل الفراغ( ج) الصحبة الطيبة(ب) التحصين واألذكار(أ)

3 
 :(ُقلُوبِِهمْ  َعَلى َوَرَبْطَنا)المراد من قوله 

 الظاهرةالحجج والبراهين (د) تفاضل اإليمان وزيادته(جـ) فارقتم قومكم(ب) قول الحق قويناهم على  (أ)

4 
 :احتج الرجل المؤمن على صاحب الجنتين الكافر بتذكيره بـــ

 أصله وبداية خلقته(د) قلة علمه باهلل(جـ) عذاب هللا في اآلخرة(ب) رزق هللا له بالجنتين(أ)

5 
 : ورد في فضل سورة الكهف أنها

 تستخدم بالرقية( د) تمنح الوسيلة( ج) تنجي من عذاب القبر( ب) تعصم من الدجال( أ)

6 
ا ِمَراء   إاِّل  فِيِهمْ  ُتَمارِ  َفَل  )أرشد هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم في قوله   :إلى عدم( َظاِهر 

الخوض في مسائل العلم بال  (أ)
 دليل

طلب الفتوى من اليهود  (ب)
 والمشركين

الخوض في مسائل العلم  (جـ)
 بالدليل والبرهان

استفتاء من ليس من أهل  (د)
 العلم

7 
 :وهي( َوْجَههُ  ُيِريُدونَ )تبرز صفة من صفات أهل اإليمان في قوله تعالى 

 التضرع بالدعاء (د) اإلخالص في العمل (جـ) التفكر في خلق هللا (ب) تحمل الشدائد (أ)

8  
 :هللا به المؤمنين في بداية سورة الكهف األجر الحسن الذي بشر

 االستظالل تحت ظل هللا(د) النجاة من عذاب القبر(جـ) تكفير السيئات(ب) والمكث في الجنةالثواب الجزيل (أ)

9 
 :( الِّذيَن َيْدُعوَن َرّبُهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشي  َمَع  َواْصبِْر َنْفَسكَ )المراد بالغداة والعشي في قوله 

االستمرار والمداومة على  (جـ) العبادة آخر النهارجعل ( ب) أول النهاربالعبادة حصر ( أ) 
 العبادة

  

 صحبة األخيار                                              (د)

11 
 :الشك بالبعث كفر يدل عليه قوله تعالى

ْنَهما ُمنَقَلًبا أَلَِجَدن   ) (أ) اَعَة َقاِئَمةً )  (ب) (َخْيًرا مِّ اَك َرُجاًل )( جـ)                                                      ( َوَما أَُظنُّ الس    (َواَل أُْشِرُك ِبَربِّي أََحًدا) (د) (ُثم  َسو 

11 
 (نته وهو ظالم لنفسه ودخل ج: ) مما يستفاد من قوله تعالى 

ظلم اإلنسان لنفسه بالكفر ( أ)
 والتمرد على دين هللا تعالى 

ظلم اإلنسان لغيره وذلك ( ب)
 .بالتعدي عليه 

تنوع أسلوب القرآن ( ج)
 .لتقريب المعنى إلى األفهام 

الشك في البعث كفر ( د)
 .وضالل 

 المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة 

 حافظة جدةماإلدارة العامة ب

  البيان النموذجيةمدرسة 
 

 
  الفصل الدراسي األول

 هـ 1441  - 1439   الدراسي لعاما       

                     

 مروة عامر المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 م3            الصف

 الثانية الفترة 

 تفسير      المادة    بنك األسئلة      
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 :يقول بشيء من ماله أو حاله أو ولده بأن ة الكهف ما يقوله الرجل إذا أعجبوضح هللا عزوجل في سور 12

ما شاءهللا ال قوة إال  (د) ال حول وال قوة إال باهلل (جـ) إنا هلل وإنا إليه راجعون (ب) إن شاء هللا (أ) 
 باهلل

 ترتبط قصة أصحاب الكهف بفتنة 13

 الدين (د) العلم (جـ) السلطة(ب) المال (أ) 

14 
 أي ( فابعثوا أحدكم بورقكم : ) المراد بالورق في قوله تعالى 

 المال   (د) أوراق الشجر(جـ) الفضة(ب) الذهب(أ)

15 
 :لحكم منها   وما عليهازين هللا األرض 

 عجاز القرآنإلى إ اإلشارة (ب) تثبيت األرض (أ) 
 

                                                         االبتالء واالختبار (د) يخ األرضترس (جـ)

16 
 : (َفْلَيْكفُرْ  َشاءَ  َوَمنْ  َفْلُيْؤِمنْ  َشاءَ  َفَمنْ )نوع األمر في قوله تعالى 

 وجوب وفرض (د) ترغيب واستحباب (جـ) تخيير (ب) تهديد ووعيد (أ)

17 
 : البد من وال  حتى يكون العمل مقب

 الثبات والتحمل (د) اإلخالص والتحمل( ج) الصبر والمتابعة( ب) اإلخالص والمتابعة( أ)

18 
 :القمرية نمدة لبث أصحاب الكهف بالسني

 سنة 339 (د) سنة 337( جـ) سنة 333( ب) سنة 333( أ)

19 
 :داللة على (الحمد هلل) بح هللا سورة الكهف افتت

على كل مد هللا مشروعية ح (أ)
                                حال

 يمان يزيد وينقصاإل(د)                                   عجاز القرآنإاإلشارة إلى  (ج)                                   األدياناإلشارة إلى نعمة  (ب)

21 
 : المراد بالباقيات الصالحات هي 

 الصحة والعافية( د) سعة الرزق( ج) األعمال الصالحة( ب) العبادات القلبية( أ)

21 
ا)المراد بقوله   :(بِاْلَغْيبِ  َرْجم 

 دعاء علم الغيبإ (د) لتخمينوا الشك (جـ) قول مبني على علم(ب) قول بال علم(أ)

22 
ا)المراد من قوله  ا َصِعيد   :(ُجُرز 

 المسطحات المائية( د) البساتين والمزارع( ( ج) تراب طاهر( ب) تراب ال ينبت وال ينفع (أ

23 
 الصحبة الصالحةمالزمة من فوائد 

 الحث على فعل الخير ( د) االستهزاء بالناس ( ج) النهي عن المعروف( ب) األمر بالمنكر (أ)

 :  تعالىالحرام من قوله  رع للمؤمن تحري الطعام الحل ل وتجنبيش 24

َها َفْلَيْنُظرْ ()أ) ْنهَ خَ  أَلَِجَدن   )( ج) (قالوا ربكم أعلم بما لبثتم)(ب) (َطَعاًما أَْزَكى أَيُّ  ( َواَل َيْظلُِم َربَُّك أََحًدا)( د) (ا ُمنَقلًَباْيًرا مِّ
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  :لها في العمود ب فيما يأتي  بين اآليات في العمود أ والتوجيهات المناسبة زاوجي( 8)إلى ( 1)في الفقرات من 

 التوجيهات  اآليات

 ص ثواب أحدسعة عدله سبحانه فال يأخذ أحد بجرم أحد وال ينق  (َرُجلَْينِ  َمَثل   لَُهمْ  َواْضِربْ ) -1
ا َوَخْير   ِعْندَ  َواْلَباقَِياُت الّصالَِحاُت َخْير  ) -2 َك َثَواب  َرب 

 (أََمل  
 وجوب الطاعة المطلقة للنبي صلى هللا عليه وسلم 

ا)ـ  3  التضرع الى هللا بالدعاء من صفات أهل االيمان  (َفَل ُتَماِر فِيِهْم إاِّل ِمَراء  َظاِهر 
ا) -4 َك أََحد   من حاله أو ولده عجبه شيئاشاء هللا لمن أ الحث على قول ما  ( َواَل َيْظلُِم َربُّ
 باهلل تعالى سبب لمغفرة الذنوب أن اإليمان  إاِّل بِاهلّلِ  قُّوةَ  َما َشاَء هللّاُ اَل  قُْلتَ  كَ َجّنتَ  َدَخْلتَ  َولَْواَل إِذْ ) -5
رنا قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من ام)ـ  6

 (رشدا
 حرص المسلم على األعمال الصالحة لتحقيق ما يؤمله من السعادة 

 االرشاد الى عدم الجدل في مسائل العلم بال دليل  
 تنويع القرآن في أسلوب الخطاب ومنه ضرب األمثال  
   
   

 

 

 

 
 

 

25 
 : إال باهلل تقال عندشاء هللا ال قوة  قول ما

 الغفلة والنسيان( د) مجالسة العظماء او االشراف( ج) فقد المال أو الولد (ب) عجاب بالمال أو الولداإل(أ)

26 
ِهمْ  آَمُنوا فِْتَية   ّنُهمْ ا)ِ قوله ى َوِزْدَناُهمْ  بَِرب   :ل علىيد( ُهد 

 االختبار واالبتالء(د) العلمزيادة (ج) يمانإلنقصان ا(ب) يمان يتفاضلاإل(أ)

27 
 :إلقاء هللا المهابة والخوف على أصحاب الكهف

 حتى يشعروا باالرتياح( د) لئال يدنو منهم أحد د) لئال يسرع اليها البلى( ب) لئال تأكل األرض اجسادهم (أ)

28 
ا : ) المراد بقوله تعالى   :أي ( ماكثين في أبد 

 مستهزئين ( د) معذبين( ج) مستعجلين ( ب) مقيمين ( أ ) 

29 
ا ِمْنُهمْ  فِيِهمْ  َتْسَتْفتِ  َواَل )المراد من قوله تعالى    :(أََحد 

النهي عن استفتاء من ليس  (أ)
 من أهل العلم

اإلرشاد إلى عدم الخوض (ب)
 في مسائل العلم بال دليل

عباده عناية هللا ب(د) إثبات البعث يوم القيامة( ج)
 المؤمنين

31 
 :اإليجابيات التي نجنيها من صحبة الصالحين األخيار 

 الحجة البالغة( د) الحكمة التامة( ج) المهابة والخوف(ب) الحسنالذكر ( أ)
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فيما ة العبارة الخاطئامام  ( خ)والحرف  ةأمام العبارة الصحيح( ص) فضعي الحر( 11)إلى ( 1)في الفقرات من  
 يلي

 .                                                       )            (الجنتينترتبط فتنة المال بقصة صاحب -1
 )            (                                                                   .العلم عن استفتاء أهل النهي-2
 )            (                                                              .  هو المفرط في الكذب( مرفقا ) -3
 )            (                               .واالختباربتلء هي االرض زينة األ جعل ما علىمن  ةالحكم-4
 )            (                                  .كلبهمعدا ماعينهم مغلقة أهل الكهف بسبات عميق وأنام -5
 )            (                        . المشروع للمؤمن تحري الطعام الحلل كما فعل صاحب الجنتين  -6
 )            (                       . آلبائهمبسبب جهلهم وتقليدهم  ن هلل تعالى ولدا  أمشركون زعم ال  -7
 )            (                                       .الخمسالصلوات ( الباقيات الصالحات)من معاني  يعد-8

 )            (                . لغيرهتبين قصة صاحب الجنتين نوع من أنواع الظلم وهو ظلم االنسان  -9
 )            (                                              .سنة 219نام أصحاب الكهف في كهفهم -11

 :أجيبي عن األسئلة التالية( 5)إلى ( 1)في الفقرات من 

 :فسري قول هللا تعالى -1     

اَفَضَرْبَنا َعلَى آَذانِِهْم فِي اْلكَ )/أ  (ْهِف ِسنِيَن َعَدد 

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

 .(َوإِْن َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا ِبَماٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوهَ ) /ب

............................................................................................................................................ 
َة إاِل  ِباهلل ِ )/ج ُ اَل قُو  َتَك قُْلَت َما َشاَء هللا   (َوَلْواَل إِْذ َدَخْلَت َجن 

....................................................................................................... 
ُ  (23)َواَل َتقُولَن  لَِشْيٍء إِنِّي َفاِعٌل َذلَِك َغًدا )/د  ( إاِل  أَْن َيَشاَء هللا 

.............................................................................................................. 
 :ما يلي عددي  -2

 .ألسباب المعينة على زيادة االيمان ا
....................................................................................................................... 

 : حددي ما يلي  -3

 .الحكمة من خلق األرض وما عليها  

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

......................................................................................................................................... 
 . الحكمة من تقليب هللا ألصحاب الكهف يميًنن وشماالً  

..........................................................................................................................
......................................................................................................................... 
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 أرشديها إلى ما ينبغي للمسلمة )شاهدت زميلة لك وهي معجبة ومفتخرة بما آتاها هللا من حسن وجمال   4

 (قوله عند رؤية ما يعجبها من حالها

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

 

 . من فوائد صحبة الصالحين كبر قدر ممكنأاكتبي -5
...................................................................................................................................................... 

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

 ـ سبب نزول سورة الكهف  3

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

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

 

 

 

 

 انتهت األسئلة
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