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 اختاري االجابة الصحٌحة فٌما ٌلً( ٖٓالى )( ٔفً الفقرات من ) 

ٔ 
 أرشد هللا مرٌم بنت عمران لما جاءها المخاض الى تناول ثمرة تتقوى بها هً

 الزٌتون )د( ب الرط)جـ( العنب)ب( التٌن )أ(

ٕ 
 أمر هللا نبٌه ٌحً بأن ٌتعلم بجد وحرص وٌأخذ  بقوة الكتاب وهو 

                التوراة )د(                نجٌ اإل )جـ(                 زبورال)ب(  الكرٌم                القرآن )أ( 

ٖ 
 المراد من قوله )وكنت نسٌا منسٌا  ( الشًء الذي :

 عظٌم الٌذكر                        )د( عظٌم  ٌذكر                         )جـ( حقٌربسٌط الٌذكره أحد )ب( ٌذكر أحٌانا                        ()أ 

ٗ 
 إذا أصٌبت زمٌلتك بالضر فإنه  

 تمنً الموت                االٌجوز له ()د تمنً الموت                اٌسن له  )جـ(   تمنً الموت                ٌجب علٌها )ب( تمنً الموت                اٌجوز له )أ(

٘ 
 أكرم هللا زكرٌا علٌه السالم بأن استجاب دعائه فأعطاه

 د الممات    األمان عن )د( الولد ممن ال ٌولد له عادة)ج(  رضٌع ٌتكلم فً المهد                )ب(  الولد من غٌر أم              )أ( 

ٙ 
 :دعا عٌسى علٌه السالم ربه وطلبه األمان فً مواطن منها  

عند الشٌخوخة وعند  )د( عند الشباب وعند الممات             )جـ( عند الوالدة وعند الشباب            )ب( عند الوالدة وعند الممات          )أ(
 الممات            

7 
 الموالً من ورائً وكانت امرأتً عاقرا فهب لً من لدنك ولٌا ( أن : وضحت اآلٌة ) وإنً خفت 

 االستغاثة أقوى عالج للعقم )د( الدعاء أقوى عالج للعقم               ()جـ الرجاء أقوى عالج للعقم )ب( التسبٌح أقوى عالج للعقم             )أ(

8  
 كثٌرة منهارآن اإلٌجابٌات المترتبة على سرد قصص األنبٌاء فً الق

 التشكٌك فً الدٌن )د( )جـ( سرد ماالفائدة منه أخذ العظة والعبرة                 )ب( تقرٌب المعنى لألفهام              )أ( 

9 
 المراد بالروح فً قوله  تعالى ) فأرسلنا إلٌها روحنا ( هو 

 ملك الموت )د(   علٌه السالممٌكائٌ )جـ( ب(إسرافٌ  علٌه السالم) أ( جبرٌ  علٌه السالم)

 غرابة من مٌالد ٌحً علٌه السالم ألن أشد  علٌه السالم مٌالد عٌسى  ٓٔ
 أأم عقٌم التلد )د(   أب بال أم  )جـ(   أم بال أب  )ب( أبوٌن كبٌرٌن فً السن )أ(

ٔٔ 
 شرع االكثار من التسبٌح والسٌما فً الوقتٌن

 ضحى وعشٌا )جـ( نهار وأخرهوسط ال )ب( أو  النهار وأخره )أ(
 بكرة وضحىد(

 
 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 التعلٌموزارة 

اإلدارة العامة للتربٌة 
 حافظة جدةموالتعلٌم ب

   مدرسة البٌان النموذجٌة

 تفسٌر المادة

 سورة مرٌم الوحدة

 لمتوسطةا        المرحلة

 مٖ الصف

 زهرة رمضان المعلمة                            التفسٌر  بنك األسئلة لمادة 

 ٗمن  ٔ

أأأ

الفصل الدراسً الثانً –  الفترة األولى 
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ٕٔ 
 د أنبٌاء بنً اسرائٌل وكان نجارا ٌأكل من عمل ٌده هو حأ

 ادربس علٌه السالم)د( زكرٌا علٌه السالم)جـ( الٌاس علٌه السالم)ب( علٌه السالمموسى  )أ(

ٖٔ 
 درة على الكالم مدة أعطى هللا زكرٌا عالمة تدل على حمل امرأته وهً عدم الق

 أربعة لٌا   )د( ثالثة لٌا   )جـ( لٌلتان )ب( ة واحدةلٌل)أ(

ٔٗ 
 اإلخبار عن ضعفه وكبر سنه هو المراد من قوله

)قا  رب انً وهن العظم  )أ(
 (منً

)وانً خفت الموالً من )د( ) ولم أكن بدعائك ربً شقٌا()جـ( إذ نادى ربه نداء خفٌا ())ب(
 ورائً..(

ٔ٘ 
 )قا  إنً عبدهللا آتانً الكتاب وجعلنً نبٌا  (المراد بالكتاب 

 صحف موسى )د( الزبور )جـ( االنجٌ  )ب( التوراة  )أ(

ٔٙ 
 المراد من قوله )وجعلنً مباركا أٌنما ماكنت (

 تأكٌد العبودٌة هلل)د( آٌة من آٌات هللا)جـ( نفاعا حٌثما كنت  )ب( أمان حٌثما كنت )أ(

ٔ7 
 لتً فٌها الرد على منكري البعث قوله اآلٌة ا

)أءذا ما مت لسوف أخرج )أ(
 حٌا (

)قا  كذلك قا  ربك هو )ب(
 على هٌن  (

 ) وكنت نسٌا منسٌا()د( )..وكان أمرا مقضٌا ()جـ(

ٔ8 
 اضطر مرٌم المخاض ووجع الوالدة أن تستند إلى 

 الجدار)د( بٌت المقدس )جـ( جذع النخلة )ب( المحراب )أ(

ٔ9 
 أمن هللا ٌحً علٌه السالم فً ثالثة مواطن منها عند

 الوالدة والعرض)د( البعث والصراط)جـ( الوالدة والممات)ب( الممات والعرض)أ(

ٕٓ 
 أشارت الى صغٌرها لصومها عن ف لها مرٌم استنكار قومها رأت 

 التسبٌح )د( الكالم )جـ( الشراب)ب( الطعام )أ(

ٕٔ 
 ٌل علٌه السالم فً صورة أرسل هللا لمرٌم جبر

 طائر ٌحلق)د( صلصلة جرس )جـ( بشرأ سوٌا)ب( ملك كرٌم )أ(

ٕٕ 
 اعتزلت مرٌم بنت عمران قومها وتنحت للعبادة فً مكان 

 جنوب بٌت المقدس )د( شمالً بٌت المقدس )جـ( غربً بٌت المقدس )ب( شرقً بٌت المقدس )أ(

ٕٖ 
 عه وجعلوه ابن هللا ومنهم من جعله  هللا هواختلف النصارى فً شأنه فمنهم من رف

 جبرٌ  علٌه السالم)د( عٌسى علٌه السالم )جـ( ٌحً علٌه السالم)ب( موسى علٌه السالم )أ(

ٕٗ 
 وهب هللا مرٌم )غالما زكٌا ( المراد به

 ٌستجٌب للنصح)د( كثٌر الحركة )جـ( ذكً فطن )ب( طاهر من الذنوب )أ(

ٕ٘ 
 ها من تحتها أال تحزنً (قال تعالى ) فنادا

 موسى علٌه السالم )د( زكرٌا علٌه السالم)جـ( ٌحً علٌه السالم)ب( عٌسى علٌه السالم  )أ(

 ٗمن  ٕ
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 المناسبة لها من العمودالثانً مع التوجٌهاتالعمود االول  بٌن اآلٌات فً زاوجً(  9 ( الى )ٔفً الفقرات من ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٕٙ 
 لربه تعالى أخفاء  زكرٌا علٌه السالم لدعائه

 لٌكون اكثر خضوعا )د( لٌكون اكثر خشوعا )جـ( لإلجابةلٌكون ادعً  )ب( لشدة خوفه)أ(

ٕ7 
 صفتان متالزمتان لعاق الوالدٌن ذكرت وهما

 جبارا قوٌا)د( قوٌا جبارا)جـ( جبارا شدٌدا)ب( عصٌاجبارا)أ(

ٕ8 
 التذلل واظهار الضعف وشدة الحاجة من آداب 

 النجوى )د( الجلوس)جـ( االنصات )ب( الدعاء )أ(

ٕ9 
 نبً هللا)وبر بوالدٌه ( بر الوالدٌن مما اتصف به 

 موسى علٌه السالم )د( محمد صلى هللا علٌه وسلم)جـ( عٌسى علٌه السالم )ب( ٌحً علٌه السالم )أ(

ٖٓ 
 الفرق بٌن صٌام زكرٌا علٌه السالم  ومرٌم بنت عمران أن

اٌام ومرٌم 3زكرٌا صام )أ(
 لحظة مقابلة أحد من الناس

اٌام 3مرٌم صامت  )ب(
 وزكرٌا ٌوم

كالهما اجبر على  )د( اٌام 3 كالهما صام )جـ(
 الصٌام

 العمود الثانً العمود األول
 الرد على منكري البعث فهو حاص  المحالة) أ(     ) ما كان هلل أن ٌتخذ من ولد( (1) 
التقوى من أعظم األسباب التً تحو  بٌن االنسان وما ب(  ) ( )إنً أعوذ باهلل منك إن كنت تقٌا(2)

 حرم هللا
 عناٌة هللا بعباده الصالحٌن ومساندته لهمجـ( ) )أءذا مامت لسوف أخرج حٌا ((3) 
     نفسه أن ٌكون له ولدهللاتنزٌه ) د( )إذ نادى ربه نداء خفٌا ((4) 
 الوعٌد الشدٌد لمن كذب على هللا وافترىهـ(  ) لذٌن كفروا من مشهد ٌوم عظٌم ()فوٌ  ل(5) 
 شناعة فاحشة الزنا ونفور أه  الفطرة السلٌمة منهو(  ) )ٌامرٌم لقد جئت شٌئا فرٌا ((6) 
 وجوب بر الوالدٌن واالحسان إلٌهم )ز(  )وبرا بوالدتً ولم ٌجعلنً جبارا شقٌا(( 7)
 الحث على االسرار بالدعاء وأفضلٌته)ح( رت للرحمن صوما()فقولً إنً نذ( 8)
  من الكالم أفضلٌة السكوت حٌن الٌكون هناك فائدة  )ط( (فحملته فأنتبذت به مكانا قصٌا )( 9)
 مكانة الصالة والزكاة )ي( 
  

 ٗمن  ٖ
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 اجٌبً عن اآلسئلة التالٌة

 ؟ كرٌهاذة مواطن أفً عد علٌه السالم  من هللا عزوجل ٌحًأ أ/       
     .......................................................... 
    ......................................... 
 ؟ هللا   أو أنه ابن هللا  نقدي قول النصارى أن عٌسى هوأب/      

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

 : عللً لما ٌلًج/       
 ٌكون له ولد أننزه هللا نفسه عن        
      ........................................................................................................ 
 .لٌه السالم بأن ٌرزقه هللا الولددعاء زكرٌا ع     
    ......................................................................................................... 

 
 ذلك ؟ وضحً المراد من ( َوَوَهْبَنا لَُهْم ِمْن َرْحَمتَِنانبٌائه إبراهٌم واسحاق وٌعقوب ) أقال هللا تعالى عن   د /     

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

  : ماٌأتً  السورة خالل من حدديهـ / 

  التسبٌح من االكثار فٌه ٌشرع التً ألوقاتا - أ

.......................................................................................................................... 
 داب الدعاءآ   -ب                      

             ...................................................................................................... 
 ل القرآن الكرٌم حكمة هللا تعالى فً تنزٌ  -ج            

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

 فسري اآلٌات التالٌة تفسٌرا وافٌا :   و /

َتِنً قول هللا تعالى )   ٌْ ا لَ ٌَ ْخلَِة َقالَْت  اَفأََجاَءَها اْلَمَخاُض إِلَى ِجْذِع النَّ ًٌّ ا َمْنِس ًٌ  ( ِمتُّ َقْبلَ َهَذا َوُكْنُت َنْس

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

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

 )فأهدنً أهدك صراطا سوٌا (

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

 ) لم نجعل له من قبل سمٌا (

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

 )فوٌل للذٌن كفروا من مشهد ٌوم عظٌم (

............................................................................................................. 
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نِ  إِنًِّ أَُعوذُ ) ْحَمَٰ ا نإِ  ِمنكَ  بِالرَّ ًٌّ  (ُكنَت َتقِ

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

 

 ا(َحًٌّ  أُْخَرجُ  لََسْوفَ  إَِذا َما ِمتُّ )

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

 

 



 

 

           

 اختاري االجابة الصحٌحة :( 55الى )( 1فً الفقرات من )        

1 
 نبً هللاتناولت سورة طه عدد من الموضوعات منها الحدٌث عن 

 نوح ودعوته لقومه )د( موسى و السحرة )جـ( نبٌنا محمد ومعجزاته )ب(  دتهعٌسى وقصة وال)أ( )أ( 

5 
  بجانبالوادي المقدس الذي كلم هللا فٌه موسى هو

 جبل الرحمة )د(  جبل أحد )جـ ( جبل النور )ب( جبل الطور )أ(

3 
 ٌغنً عنك شٌئا ( ن قوله ) اذ قال ابراهٌم ألبٌه ٌا أبت لم تعبد ماال ٌسمع وال ٌبصر والمالمراد 

  أقرببالنصح األولى  )جـ( االرشاد التباع الدٌن )ب( لعامةأولى الناس بالنصح ا )أ(
 لكالناس 

 التحذٌر من طاعة الشٌطان ()د

4 
 الخوف منالحامل ألهل الكفر على عدم قبول الحق هو 

 المناظرة والمبارزة )ب( القرآن الكرٌم )أ(
 

   ة فرعون  سحر )د( ضٌاع مناصبهم  )جـ(

5 
 والمراد بهم   علٌا(قال تعالى )ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدق 

ابراهٌم واسماعٌل  )أ(
 وٌعقوب

ابراهٌم واسحاق  )ب(
 وٌعقوب

 ابراهٌم ونوح وموسى )د( ابراهٌم وموسى وعٌسى     )جـ(

6 
 :نوع العذاب الذي ٌصبه فرعون على بنً إسرائٌل هو 

وٌستحً  أبناءهم ٌذبح )ب( األبناء ًح النساء وٌستحٌذب )أ(
 النساء  

                    ٌجلد الرجال والنساء )د( ٌسجن النساء واألبناء )جـ(

7 
 هللا تعالى على ذكرمن اٌجابٌات المداومة ٌعد 

إثبات استواء هللا على  )أ(
 عرشه

 والتكالٌف تسهٌل المهام )د( الٌفتعسٌر المهام والتك)جـ( تنزٌه هللا سبحانه وتعالى)ب(

8  
 نعلٌه فً الوادي المقدس السالم بخلعأمر هللا موسى علٌه 

 لبقعة المباركة ا اعظٌمت )أ(
        

 

                 لٌكون أبلغ فً الكبر                      )د( لٌداوم على ذكر هللا                                      )جـ( تعظٌم موسى نفسهل )ب(

9 
 أي : عٌنً(المراد بقول )ولتصنع على 

 منً لتربى بمرأي ومنظر)ب( اصطفٌتك لوحًٌ ورسالتً)أ(
 منً

 لتتوحد الرسالة والدعوة)د( لتتعرف على خبرك)جـ(

11 
 : ) النجوى ( كلوة هعني

 المراسلة )د( الجهر  )جـ( اإلعالن  )ب( السر)أ(

11 
 فً سورة طهمتعددة ذكر منها السالم لعصاه  استخدامات موسى علٌه 

 ٌصارع بها الناس )د( ٌضرب بها الصبٌان )جـ( ٌهش بها على غنمه )ب( ٌصنع  منها البواخر )أ(

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

اإلدارة العامة للتربٌة والتعلٌم 
 حافظة جدةمب

  البٌان النموذجٌة
  ( ) تعلٌم عام

 

 زهرة رمضان المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 م3           الصف

 تفسٌر  المادة

 ثانً دوري          5الفصل الدراسً الثانً                                          بنك األسئلة 

 4من  1

 
 



 

 

 

 
 

15 
 وجه الداللة من قوله)له ما فً السموات وما فً األرض وما بٌنهما وما تحت الثرى (

 احاطة علم هللا بالخفاٌا )د( الحكم من انزال القرآن الكرٌم)جـ( علو هللا  على خلقه اثبات)ب( والعمل بكتابهوجوب طاعة هللا  )أ(

13 
 الحكمة من األمر بإقامة الصالة

لٌحصل له ذكر هللا فً جمٌع )أ(
 االوقات

لٌشعر بالخشوع فً )ب(
 الصالة

لٌستشعر معانً اسماء  )د( لٌدرك معانً العبودٌة)جـ(
 هللا الحسنى

14 
 نٌن فً أهل مدٌن ثم جئت على قدر ٌا موسى( المدة التً مكثها موسى بمدٌن هً)..فلبثت س

 تسع سنٌن )د( سبع سنٌن )جـ( عشر سنٌن)ب( ثمانٌة سنٌن )أ(

15 
 المراد من ٌفرط علٌنا 

 ٌعفو وٌسامح )د( ٌتأنى بالعقوبة )جـ( ٌؤخر العقوبة)ب( ٌعجل بالعقوبة )أ(

16 
 ه السالم لسحرة فرعون إلى نوع من أنواع السحر وهو  أشارت آٌات منازلة موسى علٌ

 نفثسحر ال )د( لتخٌٌلسحر ا )جـ( الربطسحر  )ب( سحر العقد )أ(

17 
 فً اآلٌة خٌكقال تعالى )اذهب أنت وأخوك ( المقصود بأ

 رونقا )د( فرعون )جـ( هارون)ب(                                          علٌه السالم موسى )أ(

18 
 المراد ب )من خالف (

قطع الٌد الٌمنى مع )د( قطع األٌدي)جـ( قطع األقدام )ب( قطع األطراف )أ(
 الرجل الٌسرى

19 
 وجه الداللة من قوله ) إننً أنا هللا ال إله إال أنا فاعبدنً (

تقرٌر توحٌد األسماء  )أ(
 والصفات

إثبات األسماء الحسنى )د( تقرٌر توحٌد األلوهٌة)جـ( إثبات قٌام الساعة)ب(
 هلل

51 
 قال تعالى) إنك كنت بنا بصٌرا (دلٌل على 

مشروعٌة التوسل الى هللا )أ(
 بأسمائه

 تأٌٌد هللا لرسله)د( عظٌم قدرة هللا )جـ( انشراح الصدر)ب(

51 
 )واصطنعتك لنفسً ( لمراد بها 

 لتنجو بنفسك)د( عرف على خبركلتت )جـ( لتربى بمرآى ومنظر منً )ب( اصطفٌتك لرساالتً )أ(

55 
 موقف فرعون من آٌات هللا تعالى وحججه الدالة على صدق موسى

 استجاب ومحص)د( تفكر وتأمل )جـ( تصدٌق وكفر )ب( استكبارا وعنادا )أ(

53 
 صفا(أمركم ثم ائتوا  )فأجمعواالمراد من 

  النقاش والتروي )د( أهمٌة العلم)جـ( أهمٌة التعارف)ب( االجتماعأهمٌة  )أ(

54 
 سأل موسى علٌه السالم ربه عدة أمور ف

 أعطاه بعضها )د( أخرها له لآلخرة )جـ( أجل االجابة )ب( أعطاه سؤله )أ(

55 
 ) ِكتَابَ  فِي َربِّي ِعْندََ ِعْلُوَها قَالََ (المراد بالكتاب فً قوله 

 التوراة واإلنجٌل )د( اللوح المحفوظ )جـ( القرآن الكرٌم )ب( صحف موسى )أ(

 4من  5



 

 

ب
جب

 
 

           

 :فٌما ٌأتً  7ى رقم إل 1من رقم بٌن اآلٌات فً العمود أ والتوجٌهات المناسبة لها فً العمود ب زاوجً          

 

 ب  أ
 مشروعٌة استعانة الداعً بمن ٌعٌنه على الدعوة  )والٌفلح الساحر حٌث أتى ( -1  
 التحذٌر من طاعة الشٌطان ومواالته  ( ٌا أبت ال تعبد الشٌطان)  -5
 تنزٌه هللا عن النقائص  )قال موعدكم ٌوم الزٌنة وأن ٌحشر الناس ضحى( -3
 استعمال الحكمة فً اختٌار المكان والزمان المناسبٌن إلعالن الحق  (اشدد به ازري)-4
 لكاقامة الصالة وبٌان الحكمة من ذوجوب   ) الرحمن على العرش استوى ( -5
 إظهار آٌة من آٌات هللا تعالى  ابطال مفعول النار  (وأقم الصالة لذكري) -6
 إثبات علو هللا تعالى على خلقه واستوائه على عرشه  ) ال ٌضل ربً وال ٌنسى ( -7
 الخسارة والوبال للساحر أٌنما كان  

 

 : السؤال التالً إجابة وافٌة فٌما ٌلً أجٌبً عن          
 أمر هللا تعالى  موسى علٌه السالم أن ٌخلع نعلٌه عندما كان  فً الواد المقدس   -1لما ٌلً : عللً    -أ       

............................................................................................................... 
 ه السالم ربه أن ٌشرح صدرهسأل موسى علٌ  -5                           

................................................................................................................................ 
 بٌن قوله تعالى ) ولتصنع على عٌنً ( وقوله )واصطنعتك لنفسً (فرقً   -ب 

 .....................................اآلٌة األولى .......            
 ..........................................................اآلٌة الثانٌة                                 

 قوله )وإن تجهر بالقول فإنه ٌعلم الجهر وأخفى (  -1اآلتً :   فسري -ج   
.............................................................................................................

........................................................................................................... 
 (تكم بعذابقوله ) قال لهم موسى وٌلكم التفتروا على هللا كذبا فٌسح  -5               .         

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

 ا الذي أعطى كل شًء خلقه ثم هدى(قوله )قال ربن -3           .            
.............................................................................................................
............................................................................................................. 

 ) إنك كنت بنا بصٌرا (4                        
............................................................................................................   

 )قال علمها عند ربً فً كتاب الٌضل  ربً وال ٌشقى ( 5
.............................................................................................................

............................................................................................................. 
 )قال ال تخافا إننً معكما اسمع وارى ( -6                      



 

 

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

 
 لمداومة على ذكر هللا .أعطً اكبر عدد ممكن من اإلٌجابٌات المترتبة على ا -و

............................................................................................................................. 
 
 أشارت آٌات فً منازلة موسى علٌه السالم  لسحرة فرعون إلى نوع من أنواع السحر ماهو -ي  

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

 4من  3

4من  4

  
 د- حددي المحن التً مر بها موسى علٌه السالم  

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

س-َعالمَيدلَاختيار هللا هوسي عليه السالم لرسالته هع أنه كاى راعي غنن ؟ 
 .........................................................................................................................

هـ حددي الحامل ألهل الكفر على عدم قبول الحق ؟ 
 ..........................................................................................................................
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 السؤال األول :          

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي :( 52الى )( 1في الفقرات من )/ أ        

1 
 هي الحكمة من خلق الله للجبال الرواسي 

 عالمات للجهات )د( حدود معالم و)ج(  )ب( تثبيت لألرض )أ(زينة وتخويف

5 
 : سحرأشارت آيات منازلة موسى عليه السالم لسحرة فرعون إلى نوع من أنواع السحر وهو  

 الربط )د( التخيلي )جـ( النفث )ب( العقد )أ(

3 
 :انفاقه في من صور تعدي حدود الله في األكل تعد 

 األفراح والمناسبات ()د ة الوالئماقام لك )جـ( معصية الله )ب( رضا الله )أ(

4 
 بالنسبة للمؤمن اإليجابيات المترتبة على اإليمان بالله وباليوم اآلخر

 شغالهغفلته وان)د( وتزكيتهتسلية )جـ(                                               تخويف نفسه )ب(                                              تثبيت قلبه )أ(

 ( أراد القوم اثبات الفعل على ابراهيم بوسيلة اثبات هي فأتوا به على أعين الناس قَالُواقال تعالى) 2
 قرارواالشهاد اال)د( الحرق والتعذيب)جـ( والسجن رجمال )ب( االتهام والتحري)أ(

6 
 بخلع نعليه في الوادي المقدس  أمر الله موسى عليه السالم 

 ليكون أبلغ في الكبر )د( ليداوم على ذكر الله                                      )جـ( لتعظيم موسى  )ب( قعة المباركةلتعظيم الب )أ(

ْينَاهُ َوُلوًطا إَِلى اأْلَْرِض الَّتِي بَاَرْكنَا فِيَها ِلْلعَالَِمينَ األرض المباركة في قوله تعالى) 7  هي أرض ( َونَجَّ
 اليمن  )د( الجزيرة  )جـ( الشام    )ب( مصر    )أ(

 (ِكتَاب  فِي  َرِبِّيِعْنَد  قَاَل ِعْلُمَهاالمراد بالكتاب في قوله )  8
 الزبور )د( اللوح المحفوظ    )جـ( صحف موسى)ب( اإلنجيل)أ(

9 
 المراد بقول )ولتصنع على عيني ( أي :

لتربى بمرأي ومنظر )ب( اصطفيتك لوحيي ورسالتي)أ(
 مني

 لتتوحد الرسالة والدعوة)د( لتتعرف على خبرك()جـ

11 
 : ) النجوى ( كلمة معنى

 المراسلة )د( التواصل )جـ( اإلعالن  )ب( السر)أ(

11 
 منها  استخدامات موسى عليه السالم لعصاه والتي ذكرت في سورة طه تعددت

 يصارع بها الناس )د( نيضرب بها الصبيا )جـ( يهش بها على غنمه )ب( يصنع  منها البواخر )أ(

 المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة  

اإلدارة العامة للتربية والتعليم 
 حافظة جدةمب

  البيان النموذجية
  ( ) تعليم عام

 

 زهرة رمضان المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 م3           الصف

 تفسير  المادة

 الثاني    الفصل     لمادة التفسير 3بنك األسئلة 

الفصل الدراسي الثاني - الفترة الثالثة 
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 (.. اأْلَْرِض َوَما بَْينَُهَما َوَما تَْحَت الثََّرىفِي  السََّماَواِت َوَمافِي  لَهُ َما وجه الداللة من قوله) 15
والعمل وجوب طاعة الله  )أ(

 بكتابه
احاطة علم الله  )د( الحكم من انزال القرآن الكريم)جـ( اثبات علو الله  على خلقه)ب(

 الخفاياب
13 

ْحَمِن َصْوًما فَلَْن أُكَِلَِّم اْليَْوَم إِْنِسيًّا قال الله تعالى )   دلت اآلية على  ( فَقُوِلي إِنِِّي نَذَْرُت ِللرَّ

أهمية القصص ألخذ العظة  )أ(
 والعبرة

أفضلية السكوت وترك  )ب(
 الخصام والجدال

وجوب بر الوالدين  )جـ(
 واإلحسان إليهما

لنذر في كراهية ا )د(
 األقوام السابقة .

14 
 ( المدة التي مكثها موسى بمدين هيفَلَبِثَْت ِسنِيَن فِي أَْهِل َمْديََن ثُمَّ ِجئَْت َعلَى قََدر  يَا ُموَسى  )..

 عشر سنين  )د( تسع سنين  )جـ(  ثمانية سنين )ب( سبع سنين  )أ(

12 
 ا الله   لنبيه قضية الغنم التي رعت ليال في الحرث  فأفسدته فهمه

 ابراهيم عليه السالم )د( موسى عليه السالم )جـ( سليمان عليه السالم)ب( داوود عليه السالم )أ(

16 
 :دعا عيسى عليه السالم ربه وطلبه األمان في مواطن منها  

عند الشيخوخة  )د( لشباب وعند الممات            عند ا )جـ( عند الوالدة وعند الشباب            )ب( عند الوالدة وعند الممات          )أ(
 والممات

17 
 في اآلية خيكقال تعالى )اذهب أنت وأخوك ( المقصود بأ

 ذا الكفل )د( فرعون )جـ( هارون عليه السالم)ب(                                          عليه السالم موسى )أ(

18 
 منهااألنبياء في القرآن اإليجابيات المترتبة على سرد قصص  

 تقريب المعنى لالفهام)د( التشكيك في الدين )د( )جـ( سرد ماال فائدة منه أخذ العظة والعبرة                 )ب( 

19 
 (إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ اَل إِلَهَ إاِلَّ أََنا فَاْعبُْدنِي وجه الداللة من قوله )

تقرير توحيد األسماء  )أ(
 والصفات

 إثبات البعث)د( تقرير توحيد األلوهية)جـ( إثبات قيام الساعةب()

51 
 ءالنبي الذي سخر الله له الريح تجري بأمره حيث يشا

 موسى عليه السالم)د( داوود عليه السالم  )جـ( سليمان عليه السالم)ب( عيسى عليه السالم )أ(

51 
 ( يستفاد من اآلية  (15ة  َوآتَيْنَاهُ اْلُحْكَم َصبِيًّا )يَا يَْحيَى ُخِذ اْلِكتَاَب بِقُوَّ قال الله تعالى ) 

إظهار الضعف بين يدي  )أ(
 الله تعالى

على همية تربية الصغار أ )ب(
 . طلب العلم

الحرص والجد في أداء  )جـ(
 العمل .

طهارة يحيى من اآلثام  )د(
 . والذنوب

55 
 النبي الذي سخر له الجبال والطير يسبحن معه هو

 داوود عليه السالم)د( يعقوب عليه السالم )جـ( موسى عليه السالم )ب( اسحاق عليه السالم)أ(

 ( هو: فَأَْرَسْلنَا إِلَْيَها ُروَحنَا المراد بالروح في قوله  تعالى )  53
 ملك الموت )د( ميكائيل عليه السالم )جـ( جبريل عليه السالم )ب( إسرافيل عليه السالم )أ(

54 
 جابيات المترتبة على  المداومة على  ذكر الله تعالىاالي

استواء الله على  )د( تسهيل  المهام والتكاليف )د( العلم بأسماء الله وصفاته)جـ( تنزيه الله سبحانه وتعالى)ب(
 عرشه

52 
 :األمر باالستعداد ليوم القيامة ويكون ذلك ب

 االستمتاع بالملذات)د( تأخير التوبة )جـ( الحةالص باألعمالالمسارعة )ب( والتأملاالنتظار )أ( 
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ب
جب

 
 

 

 
           

 :فيما يأتي  7ى رقم إل 1من رقم بين اآليات في العمود أ والتوجيهات المناسبة لها في العمود ب زاوجي  ب/        

 

 ب  أ
 جوب شكر الله على نعمه الوافرةو  يفلح الساحر حيث أتى ( )وال -1  
 التحذير من طاعة الشيطان ومواالته  ( يا أبت ال تعبد الشيطان)  -5
 تنزيه الله عن النقائص  )قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى( -3
 استعمال الحكمة في اختيار المكان والزمان المناسبين إلعالن الحق  (اشدد به ازري)-4
 اقامة الصالة وبيان الحكمة من ذلكوجوب   رحمن على العرش استوى () ال -2
 إظهار آية من آيات الله تعالى  ابطال مفعول النار  (وأقم الصالة لذكري) -6
 إثبات علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه  ) ال يضل ربي وال ينسى ( -7
 للساحر أينما كان الخسارة والوبال  )فهل أنتم شاكرون ( -8 
 أن اإليمان  بالله تعالى سبب لمغفرة الذنوب  ) إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ( - 9
 مشروعية استعانة الداعي بمن يعينه على الدعوة   

 

 أكملي الفراغات بما يناسبها:/ ج

 ...............الوقتين اللذين يشرع اإلكثار في التسبيح هما ...................و...... -1
 حكمة الله تعالى في تنزيل القرآن الكريم هي.....................المتقين -5
 ..................معنى مباركا أي ................... -3

  ............وضع الشيء في غير موضعه  هو  ...................................  -4

   ا .....................الحكمة من وجود الخير والشر في هذه الدني -2

 التذلل وإظهار الضعف وشدة الحاجة هو من آداب ........................- -6

 لمريم حال والدتها وإرشادها إلى تناول  ................ اية الله بعباده الصالحين في ماهيئهتتجلى عن -7

56 
 أظهر إبراهيم عليه السالم كمال البر حيث  ( َوأَْعتَِزلُكُْم َوَما تَْدعُوَن ِمْن دُوِن اللَّهِ قال الله تعالى ) 

راعى أبيه بترك ما يكره  )ب( استمر في دعوة أبيه . )أ(
. 

 ألبيه دائماً . استغفر )د( على أبيه لشركه . دعا )جـ(

57 
 عليه السالم في حال استمراره بعيب اآللهة وسبها ب :  إبراهيم القوم هدد 

 )د(التعذيب )ج(السجن )ب( الرجم )أ( الحرق

59 
 :نوع العذاب الذي كان يصبه فرعون على بني إسرائيل هو 

يذبح أبناءهم ويستحي  )أ( 
 نساءهم

يذبح النساء ويستحي  )ب(
 األبناء

                    يذبح الرجال والنساء )د(                      يذبح النساء واألبناء  )جـ(

 (المراد به : َوَجعَْلنَا لَُهْم ِلَساَن ِصْدق  َعِليًّا قال تعالى )  31
   الصحبة الطيبة )د( الذكر الحسن والثناء بين الناس     )جـ(                                  اعطاءهم الولد              )ب( اعطاءهم المال                                           )أ(
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 عللي لما يلي : أ/ السؤال الثاني : 
 به أن يشرح صدره سأل موسى عليه السالم ر -1 

............................................................................................................... 
 تأييد  الله رسله بالمعجزات -5  

............................................................................................... ..................... 
 دعاء زكريا عليه السالم بأن يرزقه الله الولد.  -3 

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

 تكسير إبراهيم  عليه السالم  لألصنام إال كبيرهم -4

...................................................................................................................... 
 
 اآلتي:فرقي بين -ب
 وقوله )واصنعتك لنفسي ( قوله تعالى )ولتصنع على عيني (-1  

 .............................................................................................................اآلية األولى
 ..................................................................................................          اآلية الثانية

 نعيم الدنيا ونعيم اآلخرة  -5   
 ............................................................................................................نعيم الدنيا 

 نعيم اآلخرة ..........................................................................................................
 زميلة لك فقدت أباها في حادث وأصيبت إصابة بالغة فقالت يا ليتني مت في الحادثج/ 

 الموت حسبما درست () وجهي نصيحة لزميلتك مبينة لها حكم تمني 
..................................................................................................................... 

 
 ؟ غنم راعي كان أنه مع لرسالته السالم عليه موسى الله عالم يدل اختيار-د  

......................................................................................................................... 
 أشارت آيات في منازلة موسى عليه السالم  لسحرة فرعون إلى نوع من أنواع السحر ماهو ؟ -ذ

........................................................................................................................... 
 س/ عددي االيجابيات المترتبة على التوكل على الله ؟

........................................................................................................................ 
 
 لمراد من ذلك ؟ا ام ( َهبْنَا لَُهْم ِمْن َرْحَمتِنَاَووَ قال الله تعالى عن أنبيائه إبراهيم واسحاق ويعقوب ) /هـ

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

  
  .ما درست ( حسبن عيسى هو الله أو أنه ابن الله)أ مقولة النصارى أنقدي( و

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

 قارني بين سليمان وداود عليهما السالم من حيث المنن والعطايا التي أعطاها الله تعالى لهما ي/

 داوود عليه السالم               ليمان عليه السالمس             

  

   

 الله خطاكن ددس                                                       

 


