
 

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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 :التي تمثل البديل الصحيحختاري اإلجابة ا( 82لى )إ( 1الفقرات من ) السؤال األول:

1 
 :الموضوعات التي تميزت بها سورة النصر هي

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

8 
 :سورة النصرفي الله عليه وسلم  ىمد صلالبشارة التي بشر بها النبي مح

 طول عمر الرسول  )د( دخول المدينة  )جـ( فتح مكة  )ب( انتصار المشركين  )أ(

3 
 :نه قد غفر له ما تقدم من ذنبه تدل علىأكثرة استغفار النبي رغم 

 هزيمة المشركين  د() نعمه  ىشكر الله عل )جـ( إنزال الوحي عليه  )ب( االستغفار  ىتعود النبي عل )أ(

4 
 :المواضع التي تشرع فيها قراءة سورتي الكافرون واإلخالص في ركعتي

 الظهر والعصر  )د( الفجر والعشاء  )جـ( بعد الطواف  )ب( المغرب والظهر  )أ(

5 
 :انتشار الدين اإلسالمي هو الموضوع الرئيسي لسورة

 يل الف )د( النصر  )جـ( العصر  )ب( الماعون  )أ(

6 
  ى:ذلك قوله تعال ىالبراءة مما عليه المشركون من عبادة غير الله ويدل عل

 (ُقْل َيا َأيَُّها اْلَكاِفُروَن) )د( (َيْدُخُلوَن ِفي ِديِن اللَِّه َأْفَواًجا) )جـ( )إنَّ َشاِنَئَك ُهَو اأَلْبَتْر) )ب( )لُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن( )أ(

7 
 :بأن أعطاه نهر في الجنة يسمي نهركثيرة منها نبيه محمد  ىعلبها الله نعم أ يالنعم الت

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

2  
 :يكون الذكر الحقيقي لإلنسان بين الناس

 المنصب والجاه )د( التكبر والتفاخر  )جـ( أداء العمل الصالح  )ب( كثرة المال والولد  )أ(

 :على ()إليالف ُقريش ىتعال هلوقيدّل  9
 تعارف قبائل قريش  )د( جلب الرزق  )جـ(  حفظ المن )ب( لعادة قريشالتعجب  )أ(

 :(َفَذِلَك الَِّذي َيُدعُّ اْلَيِتيَم) تعالى قولهالمقصود من  11
 اليتيم  ىيحسن إل )د( يكفل اليتيم  )جـ( يدفعه ويمنعه حقه  )ب( يعاون اليتيم  )أ(

11 
 هي:سورة ذكرت بعض الصفات الذميمة للمكذبين وتوعدهم الله بسوء العاقبة 

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

 
                

 المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة 

اإلدارة العامة للتربية 
 حافظة جدةموالتعليم ب

  مدرسة البيان النموذجية

 

 هـ 1441 - 1439 الفصل الراسي األول –بنك األسئلة 

 التفسير  المادة

 حتى الخامسة ولىاأل الوحدة

 المتوسطة المرحلة

 األول الصف

 دارين سليم المعلمة فسيرالتبنك أسئلة مادة 
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18 

 :قبيلة قريش بنعمتين هما ىأنعم الله عل

  المال والولد )د( الخوف والجوع  )جـ( المن والرزق  )ب( التواضع والرحمة  )أ(

13 

 :(ِإيالِفِهْم ِرْحَلَة الشَِّتاِء َوالصَّْيِف)ى المقصود من قوله تعال

الصيف ورحلة الشتاء لليمن  )أ(
 للشام 

رحلة الشتاء لمصر  )ب(
 شام لوالصيف ل

لة الشتاء لمكة رح )جـ(
 والصيف للمدينة 

 للقدسرحلة الشتاء  )د(
 والصيف لليمن 

14 

 :يالغرض من رحلتي الشتاء والصيف ه

  العالج )د( للحرب ()جـ ةللنزه )ب( التجارة  )أ(

15 
 :في قراءتهافضل عظيم حيث إنها تعدل  لها سورة اإلخالص

 القرآن  خمس )د( القرآن  نصف )جـ( القرآن  ثلث )ب( القرآن  ربع )أ(

16 
 :وجيشه أبرهة ىومن جنوده المرسلة عل ةجنود الله كثير

 الماء  )د( الطيور  ـ()ج الفيل  )ب( الريح  )أ(

17 

 فأنزل الله سورة:، انسب لنا ربك صلى الله عليه وسلم، قال المشركون للنبي

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

12 
 اسم: ىهذا المعن ىيدل علوهو المقصود بقضاء الحاجات  جّل جالله الله
 كفوا  )د( الفلق  )جـ( الصمد  )ب( الحد  )أ(

19 

 :ىاآلية أن الله تعال هذه ىمعن (َوَلْم َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحٌد) قال تعالى:

المقصود في قضاء  )ب( واحد الند له  )أ(
 الحاجات 

 ليس له شبيه وال مماثل )د(  ةزوجالتخاذ امنزه عن  )جـ(
 خلقه  من

81 
 نهما:خبر عن أبي لهب وزوجته أم جميل أأدالئل صدق القرآن أنه 

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

81 
 ا:مأنه يشرع قراءته منها ،بخصائص المعوذتين الله تعالىخّص 
 بعد الكل  )د( عند ارتداء المالبس  )جـ( دبر كل صالة  )ب(  قبل الوضوء )أ(

88 
 :أي من شر (ن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَبَوِم): قوله ىمعن 

 الجن والشياطين  )د( دخول الليل  )جـ( شرات حالهوام وال )ب( طلوع الصبح  )أ(

83 

 أسباب وسوسة الشياطين:

 النعاس والنوم  )د( الغفلة عن ذكر الله )جـ( الصالة  ىالمحافظة عل )ب( الفرح والبهجة )أ(

84 
  ى:تعال هنستنبط ذلك من قول، نواع العبادة للهأص جميع المؤمن أن يخل ىيجب عل

 (َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر) )د( (ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد) )جـ( (ال َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن) )ب( (َأَرَأْيَت الَِّذي ُيَكذُِّب ِبالدِّيِن) )أ(

85 

 :ـنعمه ب ىيكون شكر الله عل

 

     

 استخدامها في اللهو  )د( إقامة الوالئم  )جـ( الفرح بالنعمة )ب( ال شريك لهعبادته وحده  )أ(
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 ي:الثان العمودفي مع مدلوالتها ول األ زاوجي بين األدلة في العمود (11) إلى (1) الفقرات من -ب

 

 

 

 

 

 

 

86 
 كيدهم: ، فإنمهما اشتد كيد الكفار وعظم مكرهم

 يحققه الله لهم  )د( المؤمنين  ىعل شديداً  )جـ( باطالً ضائعاً  )ب( يوصلهم لمرادهم  )أ(

87 

 :وجيشه إرهاص وتهيئة لـ ةألبره ىكانت حادثة الفيل وإهالك الله تعال

الله عليه  ىمولد محمد صل )أ(
 وسلم 

 وفاة النبي  )د( هجرة النبي  )جـ( مبعث النبي  )ب(

82 

 هم الذين: )يراؤون(، معنى ،(لَِّذيَن ُهْم ُيَراُؤوَن)ا قال تعالى:

 يرون الحق ويتبعوه )ب( يعملون الطاعات لله وحده )أ(
يعملون الطاعة ليراهم  )جـ(
 يتصد قون بأموالهم  )د( الناس 

 مدلوالتها  األدلة

 عتصم برب الناسألتجئ وأ    (فِي ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسد) قال تعالى:( 1)

 عبد األصنام وال األوثانأال    )اَل أَْعبأدأ َما تَْعبأدأونَ ) قال تعالى:  (8)

وَن( قال تعالى:  (3)  ن الله مبطل كيد الكافرين ومكرهم أ  )الَِّذيَن هأْم يأَراؤأ

لأوَن ِفي ِديِن اللَّ  قال تعالى: ( 4)   من كل خيرمن طعن في رسول الله فهو المقطوع   ِه أَْفَواًجا()َوَرأَْيَت النَّاَس يَْدخأ

  يعملون الطاعات ليراهم الناس   )لكأْم ِدينأكأْم َوِلَي ِديِن( قال تعالى:  (5)

 )فْليَْعبأدأوا َربَّ َهذَا اْلبَْيِت( قال تعالى:  (6)
   الجزاء من جنس العمل، حيث وضع في عنقها ليف من النار 

( ال تعالى:ق  (7)  وجوب البراءة من الشرك وأهله واعتقاد بطالن عبادتهم  )إنَّ َشانِئََك هأَو الَْبتَرأ

 من تمام شكر الله تعالى القيام بعبادته   )ألَْم يَْجعَْل َكْيَدهأْم فِي تَْضِليٍل( قال تعالى:  (2)

 خر باألوالد واألموال عن طاعة اللهشغلكم التفا  )إنَّا أَْعَطْينَاَك اْلَكْوثََر( قال تعالى:  (9)

ِ النَّاِس ) قال تعالى:  (11)   البشارة بانتشار اإلسالم   (قأْل أَعأوذأ بَِرب 

 نهر في الجنة أعطاه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم    
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 السؤال الثاني:

 كال من:وضحي سبب نزول  -أ

 سورة الكوثر. -1

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

 .الكافرونسورة  -8

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

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

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

 .بيني المواضع التي تشرع فيها قراءة سورة الكافرون -جـ

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

 .وضحي صفة قراءة المسلم على نفسه عند النوم -د

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

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

  :السؤال الثالث

 :بما يناسبها من كلمات الفراغات التالية املئي -أ

 ..........................القيام ب يكون شكر الله على نعمهإتمام  -1

 ونعمة ..................... الرزقنعمة  :نعم الله على قريش بنعمتين هماأ -8

 صالح. .....................ما يقدمه من ليس في كثرة الولد والمال وإنما فيالذكر الحقيقي لإلنسان  -3

 كل صالة ........................ ريشرع قراءة المعوذتين دب -4

 

  اآليات التالية تفسيًرا سليًما:فسري  -ب

 (ولَْم يَكُن لَّهُ كُفًُوا أََحد  ) :قوله تعالى -1

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

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

 (إِنَّ َشانِئَك هَُو األَْبتَر) :قوله تعالى -8

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

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

 

 الله وفقكن انتهت األسئلة / 
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