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 إلجابة التي تمثل البديل الصحيح :ا اختاري( 30( إلى )1في الفقرات من )/ 1س

 

1 
ا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائِلَ لَِتَعاَرُفوا  قال تعالى: ) اُس إِنَّ َها النَّ  :وردت الحكمة من جعلنا شعوبا(َيا أَيُّ

 
 )د( الفخر باألنساب )ج( التسمي بالعشيرة )ب(  االنتماء للقبائل                                                  ارف والتآلف                                               )أ( التع

2 
َها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتْرَفُعوا أَصْ الفائدة المرجوة من قول هللا تعالى ) بِي  َيا أَيُّ  :( َواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّ

 رفع الصوت في الصالة( أ) 

 

   

 السالمعليه التأدب مع الرسول )د( وجوب اإليمان)جـ(  كلمة الحق ء)ب( إعال

3 

ُموا َبْيَن َيَديِ اللَّـِه َوَرُسولِهِ ) :تعالى بالخطاب في قوله المعنيان َها الَِّذيَن آَمُنوا ََل ُتَقد  قُوا اللَّـَه إِنَّ اللَّـَه َسِميٌع َعلِيمٌ  َيا أَيُّ (هما َواتَّ
 : النن الجليالصحابيا

بكر وعمر رضي هللا  أبو( أ) 

 عنهما

)ب( عثمان وعمر رضي هللا 

 عنهما

)جـ( أبو بكر وعثمان رضي 

 هللا عنهما

)د(علي وأبي بكر رضي هللا 

  عنهما

4 
وَن أَصْ ):قال تعالى   :غض الصوت عندورد في اآليات ( َواَتُهمإِنَّ الَِّذيَن َيُغضُّ

 عليهمرضوان هللا  )أ(الصحابة
 

 وسلم صلى هللا عليه)د(الرسول  )جـ( الوالدين )ب( كبار السن

5  
 :اآليات التي تدل على مشروعية التدخل  للتوفيق بين الناس قوله تعالى 

َ ُيِحبُّ وأَْقِسُطوا إِ )ب(  ( َفأَْصلُِحوا َبْيَن أََخَوْيُكمْ ) )أ( نَّ هللاَّ

 ( اْلُمْقِسِطينَ 

َ لََعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ )جـ()  َواتَّقُوا هللاَّ

) 

َفَقاِتلُوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء )د() 

 (إِلَى أَْمِر هللاَِّ 

 
6 

 بـ:يكون  اإلشاعاتتعامل المسلمين مع 

 ( اإلسراع بنشرها)د )جـ( سماعها ونقلها )ب( التحدث بها   ردها ودحضها  أ() 

7 
ِ ۚ لَْو ُيِطيُعُكْم فِي َكثِيٍر ِمَن اْْلَْمِر لََعنِتُّمْ ):قال تعالى  :من اآلية المقصود( َواْعلَُموا أَنَّ فِيُكْم َرُسولَ هللاَّ

 المشقة في كل األحوال( أ) 

 

   

 سول)د( التسليم بما جاء به الر )جـ( العلم بوحدانية هللا طاعة الرسول ألمته )ب( 

8 
َها الَِّذيَن آَمُنوا تعالى )قوله يدل اْلمر في  ُنوا أَن ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَهالَةٍ  َجاَءُكْم َفاِسقٌ  إِن َيا أَيُّ  :على)بَِنَبإٍ َفَتَبيَّ

 )د( تصديق الخبر )جـ( اإلخبار بالخبر )ب( التثبت من الخبر نشر الخبر (أ) 

9 

ِ أَْتَقاُكمْ  ْندَ عِ  إِنَّ أَْكَرَمُكمْ ):قال تعالى  َ َعلِيٌم َخبِيرٌ  هللاَّ
 : ـب مقياس التفاضل بين الناس( إِنَّ هللاَّ

 )أ(   اْلحساب         

 

أعظم العبادات اذا زاد عن حده  

 المشروع  وصل لدرجة 

التوسل الى هللا بقول يا غفور 

  اغفر لي هو من أنواع دعاء

 ظن المنافقين باهلل هو

 ن بقدر هللاأن مايصيبنا لم يك

 أن أمر الدين سينتشر                                                     

 اْلعراب)د(  عشائر)جـ( ال )ب( التقوى      

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 حافظة جدةماإلدارة العامة التعليم ب

  البيان النموذجية

  () تعليم عام 

 الدراسي لعاما -  اْلول الدراسي الفصل

  هـ1441

 

 مروة عامر المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 الثالث الصف

 3-2-1 الوحدة

 األولى الفترة   بنك اْلسئلة لمادة التفسير
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10 
 : أمر هللا تعالى باإلصالح بين الطائفتين بالتحكيم بـ

 )د( مصلحة الضعيف الطعام )جـ( اجتهاد القضاء )ب( شرع هللا تعالى القوانين الوضعية(أ) 

11 
 :السبب في نهي الشرع عن المن هو

 )د( األوهام والشكوك      عدم تأثيره على العمل)ج(  )ب( هدايتكم للناس        )أ( نفع اإليمان عائد اليكم                                 

12 
َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ  قال تعالى )  : تستلزم(اْلخوة  إِنَّ

 الصلح بين الناس)د(  الفرقة واالختالف)جـ(  المصالح الشخصية)ب(  لدنيالالعمل (أ) 

13 
 :  وهخاك بما يكره في غيبته ذكرك أ

 الغيبة )أ(

 

 )د( السخرية )جـ( البهتان )ب(النميمة

14 
 : تهمه اآلخرين والتخون بغير دليل يطلق على

 التجسس( أ)

 

 لسخرية)د( ا الغيبة )جـ( الظن)ب( 

15 
 : م واحدةمن خلقنا من أب واحد وأ الحكمة

 تثبت من الخبر )د(  الحيطة لنأخذ)جـ(  لنتعارف)ب(  التفاخر أ() 

16 
 : أَل تتداعو باْللقاب التي هللا تعالى التنابز باْللقاب وهوحرم 

 تدعو إلى الفخر( أ) 

   

 )د( يسوء اإلنسان سماعها )جـ(يحب اإلنسان سماعها بها الشخص ىكنيُ  )ب( 

17 
 :فالتجسس غالبا يطلق على   )تجسسواَوَل )قال تعالى

 لسر والعلند( ا) الخير)جـ(  الخير والشر معا )ب( الشر( أ) 

18 
 :ـشبه هللا تعالى من يغتاب ب

 الخشب المسندة( أ)

 

 تخطفه الطيرمن )د(  يسقط من السماءمن )جـ(  يأكل لحم أخيه ميتمن )ب( 

19 
 :نفت اآليات الكريمات اإليمان عن اْلعراب ْلن

 

 
 )د( انتمائهم للقبائل نقصي ال)جـ( يزيد و              )ب( ال يقتضي العمل                               )أ( اإليمان قول وعمل

20 
ِ َوَرُسولِهِ قال تعالى ) َما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاهللَّ  :( تحقيق اإليمان الكامل بوجودإِنَّ

 الظن(أ) 

   

 األعراب)د(  األوهام)جـ(  الثبات )ب(

21 

َها النَّاسُ )قال تعالى ا خَ  َيا أَيُّ  :أنهاالفرق بين الشعوب والقبائل (   َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائِلَ  ِمنْ  َلْقَناُكمْ إِنَّ

 )د( الشعوب أعم من القبائل )جـ( متساويتان )ب( القبائل أعم من الشعوب ص من القبائلالشعوب أخ( أ) 

22 

 فات :تناولت سورة الكهف عدداً من الموضوعات منها بيان ص

 عليه السالم زوجات النبي( أ)

 

صلى هللا عليه الرسول )ب(

 وسلم

 رضوان هللا عليهمالمالئكة )د(  نهمهللا ع لصحابة رضيا)جـ(

 5من  2



  
 
 
 

 
 
 
 

 
) 

 
 

 (7 1430100-01)  04/ م/ م  من 

 

 
    
 
 
 
 
 

 

23 

 :يستفاد من اآلية (   إِنَّ الَِّذيَن ُيَناُدوَنَك ِمن َوَراِء اْلُحُجَراِت أَْكَثُرُهْم ََل َيْعقِلُونَ   قال تعالى)

 تعارف المؤمنين)د(  أتحريم الخط)جـ(  النصيحة تكون بالرفق )ب(  علم الكاملوجوب ال (أ) 

24 

َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ  ) قال تعالى) المراد في اآلية التوجيه َ لََعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ  إِنَّ
قُوا هللاَّ  (َفأَْصلُِحوا َبْيَن أََخَوْيُكْم ۚ َواتَّ

 ضرورة بر الوالدين( أ) 

 

   

  )د( ضرورة اإلصالح بين الناس )جـ( ترك سوء الظن )ب( ترك التنابز باأللقاب

  

25 

 :اآلية التي تدل على علم هللا الشامل قوله تعالى 

ُ َيْعلَُم َما ِفي  )( أ)  َوهللاَّ

َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض   (السَّ

َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوة   ))ب(  ِ  ْكَرَمُكمْ إِنَّ أَ   ))جـ(  (  إِنَّ ِعْنَد هللاَّ

 (أَْتَقاُكمْ 

أَُيِحبُّ أََحُدُكْم أَْن َيأُْكَل لَْحَم ) )د( 

 (أَِخيِه َمْيًتا

26 

َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ  )قال تعالى   :أخوة( اْلخوة المقصودة هنا    إِنَّ

 النسب )أ(

 

 )د( البلد )جـ( الدين لرحما (أ)

27 

 : فإنه خرهاأمن  آياتفظ عشر ورد في فضل سورة الكهف أن من ح

 )د( ينجو من الصراط )ج(ينجو من عذاب النار )ب( يعصم من الدجال )أ( يعصم من فتنه القبر

28 

 :هللا له مابين الجمعتين أنارها أذكر أن من قر التي السورة

 الملك( أ) 

 

   

 )د( النور الجمعة)جـ(  )ب( الكهف

29 

 ؤمن الموحد أن يكون اإليمان لديه قائماً على :لترسيخ اإليمان بالقلب على الم

 القول واالعتقاد( أ)

 

 العمل بالجوارح )د( )جـ( القول والعمل )ب( العمل والبذل

30 

 ..(ذكر هللا ذلك للتشنيع من أمر : أَُيِحبُّ أََحُدُكْم أَْن َيأُْكلَ لَْحَم أَِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموهُ قال تعالى )

 )د(السخرية )جـ(الغيبة )ب( التجسس                                                                                    )أ( الظن  
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 )ب( فيما يلي )أ( بمدلوَلتها العمود  زاوجي بين اآليات في( 6) إلى( 1في الفقرات من )/ 2س      

 

 يلي : / أجيبي عّما3س
 

 

ِه َوَرُسولِِه (تعالى سبب نزول قوله  وضحي ُموا بَْيَن يََدِي اللَـّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تُقَدِّ

هَ َسِميٌع َعلِيمٌ  هَ إِنَّ اللَـّ  ( َواتَّقُوا اللَـّ

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

 ( فسري ما يلي :ب

 (واعلموا أن فيكم رسول هللا لو يطيعكم في كثير من األمر لعنتم قال تعالى )ـ  1
.................................................................................................................... 

َماَواِت َواْْلَْرِض َوهللاُ   )تعالى _قال 2  (َبِصيربَِما َتْعَملُون إِنَّ هللاَ َيْعلَُم َغْيَب السَّ

 مدلوَلتها )ب(  اآليات )أ(

بِي  ﴿يَ  (1)  َها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتْرَفُعوا أَْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّ ا أَيُّ

َوََل َتْجَهُروا لَُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض أَن َتْحَبَط أَْعَمالُُكْم 
 ( َوأَنُتْم ََل َتْشُعُرونَ 

 التسليم بما جاء به النبي صلى هللا عليه وسلم ( ) أ 

 إِنَّ الَِّذيَن ُيَناُدوَنَك ِمن َوَراِء اْلُحُجَراِت  ( ( 2) 

 ( أَْكَثُرُهْم ََل َيْعقِلُونَ 

 
 

  ) ب( اتصاف هللا تعالى بالعلم الكامل   

ُموا َبْيَن َيَديِ اللَّـِه َوَرُسولِِه (( 3)  َها الَِّذيَن آَمُنوا ََل ُتَقد  َيا أَيُّ

قُوا اللَّـَه إِنَّ اللَّـهَ   ( َسِميٌع َعلِيمٌ  َواتَّ

 
 

 النهي عن التجسس والغيبة ) جـ( 

ُسوا َوََل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا  (4)    (َوََل َتَجسَّ
 
 

النصيحة تكون بالرفق ربما يكون الشخص المخطىء   ) د(
 جاهال

ِ لَْو ُيِطيُعُكْم فِي َكثِيٍر ِمَن  ()5)  َواْعلَُموا أَنَّ فِيُكْم َرُسولَ هللاَّ

 ( ْْلَْمِر لََعنِتُّمْ ا

 
 

   عقوبة هللا تعالى لمن يرفع صوته فوق صوت رسول هللا ) هـ(
     

ُ بُِكل   ( )6)
َماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض َوهللاَّ ُ َيْعلَُم َما فِي السَّ َوهللاَّ

 (َشْيٍء َعلِيمٌ 

 
 

  ) و(  وجوب تقوى هللا  

  
 

  سعة علم هللا  وأنه محيط بكل شيء  )ز(
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...................................................................................................................... 
 

َها النَّاسُ قال تعالى ))-3  (  لتعارفوا َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائِلَ  ِمنْ  ا َخلَْقَناُكمْ إِنَّ  َيا أَيُّ
................................................................................................................... 

 (              اۚ )ََل َيلِْتُكْم ِمْن أَْعَمالُِكْم َشْيئً تعالى قال  -4
................................................................................................................... 

 
 يلي : ما ج/ عللي

 هى اإلسالم عن التفاخر بالقبائل ن -1
.................................................................................................................... 

 نهى اإلسالم عن ظن السوء -2

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

 سلم على أخيه المسلم /عددي بعض حقوق المد
................................................................................................................... 

 
 
بِي    (قوله تعالى المستفادة مناستخرجي اآلداب هـ/  َها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتْرَفُعوا أَْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّ  َيا أَيُّ

 ...(ْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض َوََل َتْجَهُروا لَُه بِاْلقَ 

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

 _حددي ما يلي : و          

 .شرطا قبول العمل -1            

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

 كما وردت في سورة الكهف . صفات القرآن الكريم -2                   

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