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الفصل الدراسي األول -الفترة الثالثة

المادة

تفسير

وزارة التعليم

للعام الدراسي 0000هـ

الوحدة

00 / 00/01/9/8

المرحلة

المتوسط

اإلدارة بمحافظة جدة
البيان النموذجية

الصف

ثالث متوسط

المعلمة

مروة عامر

(تعليم عام)
بنك األسئلة لمادة :التفسير
س )0في الفقرات من ( )0إلى ( )01اختاري اإلجابة التي تمثل البديل الصحيح فيما يلي :
0

س َما ِء  )....توضح اآلية الكريمة حقيقة الدنيا  ...وهي:
قال تعالى ( َو ْ
اض ِر ْب لَ ُهم َّمثَ َل ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َك َما ٍء أَن َز ْلنَاهُ ِمنَ ال َّ
(أ) البقاء و الدوام

(جـ) الزوال و الفناء

(ب) السعادة األبدية

0

تؤكد اآلية الكريمة (ا ْل َمال ُ َوا ْل َب ُنونَ ِزي َن ُة ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا) على ان المال و البنون هما لإلنسان: ...

1

صفًّا) :
الفائدة من قوله تعالى ( َو ُع ِر ُ
ضوا على َربِّكَ َ

0
5
6

7

8
9
01

00

(أ ) كماليات ال فائدة منهما

(أ) جميع الناس سواء في الحساب

(ب)منتهى السعادة و الراحة

(د) الخلود فيها
(د) جمال في الدنيا و منفعة

(جـ) طريق الفوز و النجاة

(جـ) النار مصير الكافرين

(ب) المالئكة تحاسب الخالئق

(د) وقوف الناس بين يدي هللا

صاهَا ۚ) :
ال َٰ َه َذا ا ْل ِك َتا ِ
ير ًة إِ اَل أَ ْح َ
ِير ًة َو ََل َك ِب َ
صغ َ
ب ََل ُي َغا ِد ُر َ
المراد بالكتاب في هذه اآلية ( َم ِ
(ب) التوراة
(جـ) اللوح المحفوظ
(أ) القرآن الكريم

(د) سجل أعمال األنسان

في رحلة سيدنا موسى  مع الخضر دَللة على:
(أ) مشروعية الرحالت السياحية

(ب) البحث عن اآلثار المفقودة

(جـ) مشروعية السفر لطلب العلم

(د) التنقل لكسب المال

الفتى الذي رافق سيدنا موسى  في رحلته للقائه بالخضر :
(أ) يوشع بن نون

(ب) أبرهة الحبشي

(د) قارون

(جـ) هامان

شدًّا) تدل اآلية على أدب من آداب طالب العلم :
س ٰى َه ْل أَتَّبِ ُع َك َعلَ ٰى أَن تُ َعلِّ َم ِن ِم َّما ُعلِّ ْمتَ ُر ْ
(قَا َل لَهُ ُمو َ
(أ) التمرد على الضوابط

(جـ) كثرة األسئلة و الكالم

(ب) اإلستئذان من المعلم

(د) قوة الحفظ و الفهم

( َقال َ أَ َخ َر ْق َت َها لِ ُت ْغ ِرقَ أَهْ لَ َها) ...توضح اآلية موقف سيدنا موسى  عندما رأى األمور المخالفة للحق :
(أ) وجوب إنكار المنكر

(جـ) تأييد الباطل

(ب) السكوت عن الحق

(د) الخوف من اإلنكار

س لا َقدْ ِج ْئتَ َ
ش ْي ًئا ُّن ْكراً) دلت اآلية على :
( َقال َ أَ َق َت ْلتَ َن ْف ً
سا َز ِك اي ًة بِ َغ ْي ِر َن ْف ٍ
(ا) وجوب الصالة

(جـ) السكوت على الباطل

(ب) بر الوالدين

(د) تحريم القتل

أخالق المؤمن راقية ومنها أن يقابل اإلساءة بــ . :
(أ) اإلحسان

(ب) السكوت

(جـ) مثلها

( َقالَ لَ ْو شِ ْئتَ ََل ات َخ ْذتَ َعلَ ْي ِه أَ ْج ًرا) دلت اآلية على مشروعية . :

(ا ) االقتصاص من المخطئ

(ب)أخذ األجرة على العمل

(ج) ضياع الحقوق

(د) األسوأ

(د) النفقة الواجبة

1
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00ال حقوق الضيف كثيرة منها : ....
التها
(ا)تقديم الطعام المناسب

(ب) تكليفه بأعمال مهمة

(د) المجاملة في المنكرات

(ج) تركه وحيدا

شدا ُه َما َو َي ْس َت ْخ ِر َجا َك َ
صال ًِحا َفأ َ َرا َد َر ُّب َك أَن َي ْبل ُ َغا أَ ُ
نز ُه َما َر ْح َم ًة ِّمن ار ِّب َك) تدل اآلية على ان صالح اَلنسان سبب في
( َو َكانَ أَ ُبو ُه َما َ
(د) الشهادات العليا
(ج)الزواج المبارك
(ب) حفظ ذريته
(ا) كسبه للمال
 01في:
00

05

06

ساكِينَ َي ْع َملُونَ فِي ا ْل َب ْح ِر) تدل اآلية على اهمية :
السفِي َن ُة َف َكا َنتْ لِ َم َ
( أَ اما ا
(ا)طلب العلم النافع

(ج )العمل لكسب الرزق

(ب)الزواج المبكر

(د) الصحبة الصالحة

حكم دفع المفسدة الكبيرة بإرتكاب مفسدة أصغر منها .
(أ)محرم

(ب) مكروه

(د) شرك

(جـ) جائز

( َف َح ِب َطتْ أَ ْع َمال ُ ُه ْم َف َال ُنقِي ُم لَ ُه ْم َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة َو ْز ًنا ) تدل اآلية على . :
(أ) وزن األعمال

(ب) ثبوت الصراط

(د) دخول النار

(جـ) دخول الجنة

الكفر باهلل سبب رئيسي في ....

( 07أ) الحساب

08

09

(ب) الحياة الدنيوية

(د) الخصومة بين الناس

(جـ) عدم قبول األعمال

َٰ
سلِي ُه ُز ًوا) تدل اآلية على حكم شرعي : .... ...
( َذلِ َك َج َزاؤُ ُه ْم َج َه ان ُم ِب َما َك َف ُروا َوا ات َخ ُذوا آ َياتِي َو ُر ُ
(أ)تحريم سرقة اآلخرين

(جـ) تحريم السخرية بالدين

(ب) وجوب تطبيق القرآن

(د) وجوب بر الوالدين

( ) الاذِينَ َكا َنتْ أَ ْع ُي ُن ُه ْم فِي ِغ َطاءٍ َعن ذ ِْك ِري) تصف حال الكافرين في الدنيا :
(أ) التفوق و التقدم

(جـ) البحث في العلم

(ب) الحيرة من أمرهم

(د) عماهم عن الحق

ترتبط قصة سيدنا موسى  مع الخضر بفتنة:....
01

(أ) السلطة

(جـ) الدين

(ب) العلم

(د) المال

س )0في الفقرات من ( )0إلى (  ) 5زاوجي اَليات في العمود األول بما يناسبها من دَلَلت في العمود الثاني :
اآليات
ح َح ات َٰى أَ ْبل ُ َغ َم ْج َم َع ا ْل َب ْح َر ْي ِن أَ ْو أَ ْمضِ َي ُحقُ ًبا)ۚ
(ََ ( )0ل أَ ْب َر ُ

دَللتها
(أ) المبادرة باَلعتذار عند الخطأ أو النسيان

( ََ ( )0ل ُت َؤاخ ِْذنِي ِب َما َنسِ يتُ َو ََل ُت ْر ِه ْقنِي مِنْ أَ ْم ِري ُع ْس ًر )

(ب)تنفيذ سيدنا موسى  ألمر هللا مهما بلغت الصعاب

( ( )1لَ َن ِف َد ا ْل َب ْح ُر َق ْبل َ أَن َتن َف َد َكلِ َماتُ َر ِّبي َولَ ْو ِج ْئ َنا بِ ِم ْثلِ ِه َم َد ًدا)

(ج) مكانة الخضر عند هللا وما خصه هللا به من العلم

ور )
ج فِي َب ْع ٍ
ض ۖ َو ُنفِ َخ فِي ال ُّ
ض ُه ْم َي ْو َمئِ ٍذ َي ُمو ُ
(َ ( )0و َت َر ْك َنا َب ْع َ
ص ِ

(د) عظم كالم هللا و جالله وسعة علمه

( َ ( )5ف َو َج َدا َع ْب ًدا مِّنْ ِع َبا ِد َنا آ َت ْي َناهُ َر ْح َم ًة مِّنْ عِن ِد َنا )

(هـ) وصف لحال الناس يوم القيامة
(و) فضل العالم على الجاهل في الدنيا و اآلخرة
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س )0 /1في الفقرات من ( )0إلى ( )7أجيبي عما يلي :
 )0فسري اآليات التالية تفسيراً إجمالياً....
صال َِحاتُ َخ ْي ٌر ِعن َد َر ِّب َك َث َوا ًبا َو َخ ْي ٌر أَ َم ًال)
اَ (-وا ْل َبا ِق َياتُ ال ا
.....................................................................................................................................
بَ (-قال َ ََل ُت َؤاخ ِْذنِي ِب َما َنسِ يتُ َو ََل ُت ْر ِه ْقنِي مِنْ أَ ْم ِري ُع ْس ًرا)
....................................................................................................................................
س ُن ُز ًَل)
صال َِحا ِ
ج (-إِنا الاذِينَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال ا
ت َكا َنتْ لَ ُه ْم َج اناتُ ا ْلف ِْر َد ْو ِ
....................................................................................................................................
)0استخرجي الفائدة من اآليات التالية :
أَ ( -فأ َ َردْ َنا أَن ُي ْب ِد َل ُه َما َر ُّب ُه َما َخ ْي ًرا ِّم ْن ُه َز َكا ًة َوأَ ْق َر َب ُر ْح ًما)
....................................................................................................................................
ضا)
ض َنا َج َه ان َم َي ْو َمئِ ٍذ لِّ ْل َكاف ِِرينَ َع ْر ً
ب َ ( -و َع َر ْ
........................................................................................... .......................................

 )1عللي لما يلي :
أـ مشروعية اإلستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم .
........................................................................................................................................
 )0عددي ثالثة مما يلي .
ا -أهوال يوم القيامة............................................1.....................................0...........................................0
ب -آداب طالب العلم ..........................................1......................................0........................................0
 )5صفي حال الناس يوم القيامة.
........................................................................... 0..................................................................... 0
 -)6شروط قبول العمل الصالح .
..........................................................................0..................................................................... 0
 )7تحدثي عن أهمية بعثة سيدنا محمد صلى هللا عليه و سلم.
...................................................................................................................................................
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