
  www.alManahj.com/saموقع المناهج السعودية 

  www.alManahj.com/saموقع المناهج السعودية 

 

 

 

 
 وزارة التربية والتعليم
 للبنين اإلدارة العامة للتربية والتعليم 
  للبنين مكتب  التربية والتعليم 

 مدرسة 

 

 تفسير  /ادةــالم

 متوسط ثاني   /الصف
 ساعة ونصف  /نــزمــال

                      قم الجلوس :ر / .........................................................................اسم الطالب 

 هـ341/341للعام الدراسي :  لفصل الدراسي الثانيالدور األول لأسئلة اختبار 

الدرجة 
 رقما  

الدرجة  
 .................................. كتابة

 درجة فقط

 توقيعه اسم المراجع توقيعه اسم المصحح

51     
   

  

 :. فيمب يليالعببرات  ) صح ( أو ) خطأ ( بني األقىاس أمبم أجب بـ :.السؤال األول  
 

 القرآن الكرمي فيو اهلداية والبيان لكل ماُيْصِلُح حال البشر يف كل زمان ومكان . – 1
 وعظم ثوابو وىو سبٌب ملغفرة الذنوب ودخول اجلنة . فضل اجلهاد يف سبيل هللا  – 2
 لى النظام وحمبتو وإتقان العمل ظاىراً وابطنا .من مزااي الدين اإلسالمي أنو حيث ع – 3
 الوحيد من األنبياء من ُوِجَد لو أعداء . يف القرآن الكرمي بيان أن النيب  – 4
 يُريد من دعوتو لإلسالم ىداية الناس وأخذ األموال منهم . الرسول  – 5

 . واالعتماد التام عليو يف مجيع أموران استحباب التوكل على هللا  – 6
 سنة . 23يف  دفعة واحدة القرآن الكرمي على نبينا دمحم  أنزل هللا  – 7
 . عباده إنزال القرآن الكرميوعلى  نبيو وخرياتو على  أعظم بركات هللا  – 8
 دين اإلسالم لو الغلبة ابحلجة على مجيع األداين وألىلو االنتصار على أىل الباطل والضالل . – 9

 إلسالمية ابلتنبيو على جواز سرت العورة للرجال والنساء ملن أراد ذلك .الشريعة ا جاءت –11
 

 :.أمأل الفراغبت فيمب يلي ببإلجببة الصحيحة   :. ثبنيالسؤال ال
 

 ...................................... االستئذان يف أوقاٍت ثالثة ىيعلى األطفال جاء يف القرآن الكرمي تنبيو على تعويد وتربية 

القرآن فرقااًن ألنو  ومسى هللا ،  ................................................... و ............................................................. و
ومنها  لعباده املتقني صفاٍت كثرية وقد ذكر هللا ،  ............................................................................. يفرق بني
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سورة الصف تتحدث عن عبادة عظيمة وجليلة  ، وأنزل هللا  ................................................ يشهدون ال أهنم
 . ........................................................  حيبها وأمر عباده ابحلرص عليها ووعدىم بعظيم األجر على فعلها أال وىي

 
 

 
 أخرت من الكلمبت أعلى اجلدول وضعهب أمبم مبينبسبهب من معبني فيمب يلي : السؤال الثبني :.

 
 

ُمَهاانً   قواما  –لوال  –استوى  –ِحْجراً حمجورا  -املشحون  –سبيال  –إفٌك افرتاه  –ُجَناح  -األرذلون  
 أساطري األولني  – أبفواىهم –فافتح  – كرب مقتاً  –ِلزاماً  –

 . اململوء .......................... . عال وارتفع ..........................
 .سرتاً مينع وصول أحدمها لآلخر  .......................... .كذٌب أخرتعو من نفسو  ..........................

 . َعُظَم بُ ْغضاً  .......................... .السفلة من الناس  ..........................

 . حرج .......................... .عذاابً مالزماً  ..........................

 . ذلياًل حقريا .......................... . طريقاً إىل اجلنة ..........................

 
 أجب عن األسئلة التبلية :. السؤال الثبلث :

 
 ؟ ا سبب اختالف الكفار يف حكمهم على القرآن الكرميم(  1

...................................................................................................................................................................................... . 
 ؟ىددوه . فبماذا ىددوه   دعوتو لقومو لعبادة هللا يف ملا استمر نوٌح (  2

...................................................................................................................................................................................... . 
 ؟ الرمحن ممن يتعدى عليهم ابلسب والشتم والتعيريما ىو موقف عباد (  3

...................................................................................................................................................................................... . 
 ؟يف سورة الصف لوقوعهم يف أمٍر ال حيبو وال يرضاه منهم . ما ىو الصحابة  عاتب هللا (  4

...................................................................................................................................................................................... . 
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 األسئلة انتهت
 وأدعو للجميع ابلتوفيق


