
 
 

 : جابة التي تمثل البديل الصحيح فيما يلي( اختاري اإل03لى )إ( 1/ في الفقرات من ) 1س    

1 
 : الصبر على أقدار هللا يدل على

 ضعف العزيمة                                               )جـ(                                قوة العزيمة )ب(                                             استمرار المصيبة  )أ(

 

  تأخر الفرج  )د(

2 
 نسبة النعم : قول الطالب إذا نجح : هذا بجدي  واجتهادي  من أمثلة

 لآلباء )د( عزوجل هلل )جـ( للنفس )ب( للمعلم )أ(

0 
 تبة على نسبة النعم لغير هللا منها : السلبيات المتر

 
 ضعف العزيمة )د( الضجر والقلق )جـ( سوء التعامل مع اآلخرين                                               )ب( سوء األدب مع هللا                                            )أ(

4 
 : عمى بينما األاألبرص واالقرع جحدا نعمة هللا ولم يعترفا 

 وافقهم في الرأي)أ(  

 

 نصحهم ووجهم)د(                              وقف موقف محايد )جـ( أقر بنعمة هللا  )ب(

5 
   :صبر القلب يكون بترك  

 )د( الصبر     لطم الخدود                          )ج( التشكي والندب                             )ب( )أ( الجزع والسخط

6 
 يعد من استخدامات )لو( الجائزة في الماضي قول:  

 
لو لم أذهب لصديقتي لما  )أ(

 تشاجرت معها

لو حضرت الحفلة  )ب(

 الستمعت لألغاني

لو لم أسافر لما حصل  )جـ(

 الحادث

 

لو ذهبت للمحاضرة  )د (

 الستفدت

7 
 وهي : مراتبالألفضل  توفي والد صديقتك ولعلمها بفضل الصبر أرادت أن تصل

 الرضا  )د( الشكر والحمد                                                                                )جـ( الجزع والسخط                                              )ب( الصبر                                           )أ(

 

8  
 م الرضا بالقدر متعددة منها الندب وهو:صور عد

 ذكر محاسن الميت )د(  لطم الخدود )جـ( ذكر مساوئ الميت                          )ب( رفع الصوت بالبكاء                                         )أ(

9 
  دليل على: اعترافك أن نعمة البصر من هللا وحمدك هلل عليها واستخدامك لها في طاعة هللا

 
 عدم نسبة النعمة هلل )د( تأكيد أن نعم هللا تحصى  )جـ(        األربعة أركان الشكر )ب( نسبة النعم هلل وشكره عليها                           )أ(

 

13 
 : ألقرع  وهوسرائيل من خاللها عرفنا موقف األبرص واإقصة الثالثة من بني صلى هللا عليه وسلم قص علينا الرسول 

    نسبة النعم إلى الناس )د( نسبة النعم إلى هللا    )جـ( نسبة النعم إلى النفس     )ب( نسبة النعم إلى المالئكة                       )أ(

11 

 اإليجابيات المترتبة على الصبر متعددة منها: 

 
 الجسم)د(بسط  )جـ( هداية القلب  العمرإطالة )ب(  الرزق )أ( بسط

 

 المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة 

 حافظة جدةماإلدارة العامة ب

  البيان النموذجيةمدرسة 

  تعليم عام

 الفصل الدراسي األول                    

 هـ 1441  لعام الدراسي ل              

 

 زهرة رمضان المعلمة 

 المتوسطة المرحلة

 م3           الصف

  الثانية+ األولى  حدةالو

 األولى الفترة   لمادة التوحيدبنك األسئلة 

 5من  1



 
 

 

 

 واألرض:كتب هللا مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق السموات  12

 

 ك

 )د( بثمانين ألف سنة )جـ( بسبعين ألف سنة )ب( بستين ألف سنة )أ( بخمسين ألف سنة 

 :  ال ألنفقت منه في وجوه الخير ( هذا مثال على) لو رزقني هللا ما

                                )أ(استعمال لو المحرم    

 

 )ب(يفتح عمل الشيطان                                    

 

في  عدم النفع)د(  )ج(استعمال لو الجائز

 استعمالها

11 
 شكر هللا على نعمه يكون ب:

 قرار اللسان إ )ب( استعمالها بالمعصية )أ(

 

 قرار القلبإ )د( قامة الوالئمإ)ج(

11 
  ت المترتبة على  الجزع والتسخط  :السلبيا

         ضعف العزيمة)د(         ب مع هللا )ج(التأد         نقص المال)ب(         الفقر )أ(

11 
 الذي عاقبه هللا بالخسف به وبداره األرض  هو  :

 )د( هامان )ج(فرعون )ب(هارون )أ(قارون

11 
 الصبر على  لبس الحجاب هو من أمثلة :

 الصبر على المصائب)د( )ج(الصبر على أقدار هللا الصبر على الطاعة)ب( )أ(الصبر عن المعصية

11 
 : تعجيل العقوبة في الدنيا دليل على

 )د(استصغار المصيبة )ج(جمع هللا للعبد عقوبتين تكفير ذنوب العبد)ب( سخط هللا على العبد)أ(

11 

 :قدموا وآثارهم ..(دليل على مرتبة من مراتب القدر وهيقال تعالى )إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما 

 )د(الخلق )ج( الكتابة المشيئة )ب ( العلم)أ(

22 

 :الطعن في النسب والنياحة على الميت  هما من  

 )د( الرياء )ج( كفر النعمة الكفر األكبر)ب( الكفر األصغر)أ(

21 

 هللا يعقوب عليه السالم على: من صور صبر األنبياء  عليهم السالم صبر نبي تعد 

                                

 
فقد ماله و ولده ومرضه  )أ(

 الشديد                            

فقد ولده سنوات طويلة ثم  )ب(

 العمى  

شج رأسه وكسرت  )د ( تكذيب قومه وإيذائهم له )جـ(

 رباعيته                                      

 
22 

 :استعمال لو  في االعتراض على القدر من صفات 

 )د( الفاسقين المشركين)ج( المنافقين)ب( الكافرين)أ(

23 
 : على قوله ) من يرد هللا به خيرا يصب منه ( يدل

 )د( كثرة الولد )ج( الصحة والعافية زيادة الرزق)ب( نزول المصائب)أ(

21 

 : حكمه نسبة النعم إلى غير هللا

 )د( واجب  )جـ( محرم )ب( مكروه ( جائز)أ

 5من  2



 
 

 

 فيما يلي :في  العمود  ب   ومدلوالتهاالعمود  أ  اآليات في بين زاوجي / 2س       

 )ب( مدلواللتها                     (أ ) اآليات                          

 ير  لصابرون يؤجرون بال عدد وال تقدا )أ(  (أَْذُكْرُكْم َواْشُكُروا لِي َواَل َتْكفُُرونِ  َفاْذُكُروِني)-1

اِبُروَن أَْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساب  )-2 َمـا ُيَوفَّى الصَّ  وحده هللا إلى النعم نسبة )ب(  (إنَّ

ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجُعونَ  (-3 ا هلِلَّ  وحقيقته النعم على هللا شكر وجوب)ج(    )إِنَّ

َما أُوِتيُتُه َعلَى ِعْلٍم ِعْنِدي) (-1  يمان بالقدر خيره وشرهوجوب اإل )د(  ( َقاَل إِنَّ

رُّ َفإِلَْيِه َتْجأَُرونَ  )-1 ُكُم الضُّ ِ ۖ ُثمَّ إَِذا َمسَّ  النعمة كفر من هو والتفاخر للشخص النعمة نسبة )هـ(  (َوَما ِبُكْم ِمْن ِنْعَمٍة َفِمَن هللاَّ

ا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقَناهُ ِبَقَدرٍ  )-1  برالبكاء بغير جزع ال ينافي الص )و(  (إِنَّ

 المصائب عند المسلم استرجاعيةمشروع )ز(  ).....العين تدمع وإن القلب يحزن إن(1 -

 جواز استعمال لو في تمني الخير )ح(  

 

 

25 

 : بقدار هللا المؤلمة أيكون الصبر على 

 الحمد والشكر باللسان)ا( 

 

 

 

 )د( البدن بأن يهلكه القلب بالجزع)ج(  اليد بشق الثوب)ب( 

26 

 :أمثلته المعصية من  على الصبر

 غانيسماع األم عد )د( )ج(لبس الحجاب قدار هللاأ)ب( صالة الجماعة )أ(

27 

 : استعمال لو أنهاالحكمة من النهي عن 

)ب(تتضمن السخط على  تنفع وال ضررفيها)أ(

 القضاء

 )د( تمنع وساوس الشيطان )ج( تتضمن الرضا بالقضاء

28 

 نسبة النعم إلى : قول الطالب إذا نجح : )هذا بجدي  واجتهادي ( من أمثلة

 آلباءا  )د( لنفسا   ـ()ج تعالى   هللا )ب( لمعلما )أ(

29 

 : عاقب هللا قارون ب

 )د( الطوفان )ج(الجراد الخسف (ب) الغرق (أ)

03 

 : لو ذاكرت دروسك لم ترسب  استعمال لو

استعمال لو جائز في أمر  )أ(

 ماض

 )ب( استعمال محرم في أمر

 مستقبل      

)ج( استعمال جائز في أمر 

 مستقبل 

 )د( استعمال محرم في أمر

 ماض

 5من  0
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