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 المملكـة العـربية السعـودية

 وزارة التربية و التعليم

 بالقرياتالتربية والتعليم إدارة 

 مدرسة           

 بسـم هللا الرحمــن الرحيـ

 

 

 

 تفسيراختبار  نموذج أسئلة

 متوسط ولاأل للصف

 األول الدور -الثانيالفصل الدراسي 

 هـ1434/ 1433 عاملل
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ـ
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ـ

 

 رقما  

 

 تفسير المادة :
 1س

  

   

 

  

 

 2س

  

 

 األول متوسط  الصف :

 3س ة ونصفساع الزمن :
 

 

 االسم : 
ع
مو
ج
لم
ا

 

  

  رقم الجلوس :  15

 

 

 السؤال األول 

 

 فسر قوله تعالى: -1

ْنَساَن بَِواِلَدْيِه ُحسْ          ْينَا اْْلِ  ن ا (()) َوَوصَّ

 

 

 

 

 مفاتيح الغيب خمسة ال يعلمها إال هللا, وال يمكن لكائن من كان أن يعلمها , فما هي..؟ -2

 

1-                          2-            

 

 3-                                                          4-   

 

 5- 

 

 

 السؤال الثاني 

 

 ( أمام العبارة الخاطئة فيما  يلي :    ارة الصحيحة وعالمة )( أمام العب  ✓ضع عالمة )  

 )        (   الحقيقية .الحياة االحياة في الدار االخرة هي  -1

    

  )        (   االبتالء بالسراء والضراء سنة هللا في األولين فقط   -2

               

 )         (   نذار مهمة الرسول صلى هللا عليه وسلم هي التبليغ واْل -3

                   

 )         (    لهم الحسناتهللا  ة )) المضعفون (( أي الذين يضاعفمعنى كلم -4

 

 )          (    شبه هللا ما يعبده المشركين ببيت العنكبوت لضعف بيت العنكبوت -5

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

  

 يتبع                                                                                                                    

almanahj.com/sa



                                                                                                                                                                          

                  

 

 

 السؤال الثالث

  

 ضع دائر حول اْلجابة الصحيحة فيما يلي :

 

 -قال تعالى )) يوم يجمعكم ليوم الجمع (( المقصود بيوم الجمع هو  : -1

 ) ا ( يوم عرفة                ) ب ( يوم القيامة           ) ج ( يوم الجمعة

 

 

 -ما هو العقاب الذي انزله هللا على فرعون : -2

 ) ج ( الريح     ) ب ( الصيحة                              ) ا ( الغرق

 

 

 -اْلبتالء واْلمتحان  : -3

 ) ا ( خاص للمؤمنين         ) ب ( يشمل المؤمنين والكافرين          ) ج ( خاص بالكافرين

 

 

 -على المسلم ان يخلص الدعاء في حالة : -4

 الرخاء فقط            ) ج ( الشدة فقط ) ا ( الرخاء والشدة                ) ب ( 

 

 

 -معنى كلمة )) منيبين ((  : -5

 ) ا ( راجعين الى المعاصي      ) ب ( راجعين الى الدنيا     ) ج ( راجعين الى التوبة

 معلم المادة                                                                                   انتهت األسئلة         

 عبد العزيز العتيبي                                                                        مع تمنياتي لكم بالتوفيق   
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