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في الفقرات من ( )1الى ( )30اختاري اإلجابة التي تمثل البديل الصحيح فيما يلي :
1

تقليب هللا ألصحاب الكهف يمينا وشماال داللة على:
(أ) فائدة صحبة الصالحين

(ب) شدة حرارة الشمس

(جـ) عناية هللا بعباده المؤمنين

(د) وجوب االعتصام باهلل

طرق الوقاية من العين كثيرة منها:
2

3

4

(أ)التحصين واألذكار

(ب)الصحبة الطيبة

(ج) شغل الفراغ

(د)ممارسة الرياضة

وب ِه ْم):
المراد من قوله ( َو َر َب ْط َنا َع َلى ُقلُ ِ
(أ) قويناهم على قول الحق

(ب)فارقتم قومكم

(جـ)تفاضل اإليمان وزيادته

(د)الحجج والبراهين

الظاهرة

احتج الرجل المؤمن على صاحب الجنتين الكافر بتذكيره بـــ:
(أ)رزق هللا له بالجنتين

(ب)عذاب هللا في اآلخرة

(جـ)قلة علمه باهلل

(د)أصله وبداية خلقته

ورد في فضل سورة الكهف أنها :
5

(أ) تعصم من الدجال

(ب) تنجي من عذاب القبر

(ج) تمنح الوسيلة

(د) تستخدم بالرقية

ار فِي ِه ْم إِ ّال م َِراء َظاهِرا) إلى عدم:
أرشد هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم في قوله ( َف َل ُت َم ِ
6

7

8

9

11

11

(جـ) الخوض في مسائل العلم
(أ) الخوض في مسائل العلم بال (ب) طلب الفتوى من اليهود
بالدليل والبرهان
والمشركين
دليل
تبرز صفة من صفات أهل اإليمان في قوله تعالى ( ُي ِريدُونَ َو ْج َه ُه) وهي:
(ب) التفكر في خلق هللا

(أ) تحمل الشدائد

(جـ) اإلخالص في العمل

(د) استفتاء من ليس من أهل
العلم
(د) التضرع بالدعاء

األجر الحسن الذي بشر هللا به المؤمنين في بداية سورة الكهف:
(أ)الثواب الجزيل

والمكث في الجنة

(ب)تكفير السيئات

(جـ)النجاة من عذاب القبر

(د)االستظالل تحت ظل هللا

س َك َم َع الّذِينَ يَدْ عُونَ َر ّب ُه ْم ِبا ْل َغ َدا ِة َوا ْل َعشِ ي) :
اص ِب ْر َن ْف َ
المراد بالغداة والعشي في قوله ( َو ْ
(أ) حصر العبادة بأول النهار

(ب) جعل العبادة آخر النهار

(جـ) االستمرار والمداومة على
العبادة

(د) صحبة األخيار

الشك بالبعث كفر يدل عليه قوله تعالى:
ج َدن َخيْرً ا ِّم ْن َهما مُن َق َلبًا)
(أ) ( َألَ ِ

(ب) ( َو َما أَ ُ
ك َرج ًُال)
ظنُّ السا َع َة َقا ِئ َم ًة ) (جـ) ( ُثم َسوا َ

مما يستفاد من قوله تعالى  ( :ودخل جنته وهو ظالم لنفسه )
(ب) ظلم اإلنسان لغيره وذلك
(أ) ظلم اإلنسان لنفسه بالكفر
بالتعدي عليه .
والتمرد على دين هللا تعالى

(ج) تنوع أسلوب القرآن
لتقريب المعنى إلى األفهام .
5 -1

(د) ( َو َال أ ُ ْش ِر ُ
ك ِب َربِّي أَ َح ًدا)
(د) الشك في البعث كفر
وضالل .

12

وضح هللا عزوجل في سورة الكهف ما يقوله الرجل إذا أعجب بشيء من ماله أو حاله أو ولده بأن يقول:
(أ) إن شاء هللا

13

ترتبط قصة أصحاب الكهف بفتنة
(أ) المال

14

15

16

17

(ب) إنا هلل وإنا إليه راجعون

(جـ) ال حول وال قوة إال باهلل

(جـ) العلم

(ب)السلطة

(د) ما شاءهللا ال قوة إال
باهلل
(د) الدين

المراد بالورق في قوله تعالى  ( :فابعثوا أحدكم بورقكم ) أي
(أ)الذهب

(جـ)أوراق الشجر

(ب)الفضة

(د) المال

زين هللا األرض وما عليها لحكم منها :

(أ) تثبيت األرض

(ب) اإلشارة إلى إعجاز القرآن

(جـ) ترسيخ األرض

(د) االبتالء واالختبار

شا َء َف ْل ُي ْؤمِنْ َومَنْ َ
نوع األمر في قوله تعالى ( َفمَنْ َ
شا َء َف ْل َي ْكفُ ْر) :
(أ) تهديد ووعيد

(جـ) ترغيب واستحباب

(ب) تخيير

(د) وجوب وفرض

حتى يكون العمل مقبوال البد من :
(أ) اإلخالص والمتابعة

(ج) اإلخالص والتحمل

(ب) الصبر والمتابعة

(د) الثبات والتحمل

مدة لبث أصحاب الكهف بالسنين القمرية:
18

(أ)  333سنة

(جـ)  337سنة

(ب)  333سنة

(د)  339سنة

افتتح هللا سورة الكهف ب (الحمد هلل) داللة على:
19

(أ) مشروعية حمد هللا على كل
حال

(ب) اإلشارة إلى نعمة األديان

(ج) اإلشارة إلى إعجاز القرآن

(د)اإليمان يزيد وينقص

المراد بالباقيات الصالحات هي :
21

21

(أ) العبادات القلبية

(ج) سعة الرزق

(ب) األعمال الصالحة

(د) الصحة والعافية

ب):
المراد بقوله ( َر ْجما ِبا ْل َغ ْي ِ
(أ)قول بال علم

(جـ) الشك والتخمين

(ب)قول مبني على علم

(د) إدعاء علم الغيب

صعِيدا ُج ُرزا):
المراد من قوله ( َ
22

23

24

أ) تراب ال ينبت وال ينفع

(ج) ) البساتين والمزارع

(ب) تراب طاهر

(د) المسطحات المائية

من فوائد مالزمة الصحبة الصالحة
(أ) األمر بالمنكر

(ب) النهي عن المعروف

(ج) االستهزاء بالناس

(د) الحث على فعل الخير

يشرع للمؤمن تحري الطعام الحل ل وتجنب الحرام من قوله تعالى :
(أ)( َف ْل َي ْن ُ
ظرْ أَ ُّي َها أَ ْز َكى َط َعامًا)

(ب)(قالوا ربكم أعلم بما لبثتم)

 2من 5

جدَ ن َخيْرً ا ِّم ْن َها مُن َقلَبًا)
(ج) ( َألَ ِ

ك أَ َح ًدا )
(د) ( َو َال َي ْظلِ ُم َر ُّب َ

25

26

27

قول ما شاء هللا ال قوة إال باهلل تقال عند :
(أ)اإلعجاب بالمال أو الولد

(ج) مجالسة العظماء او االشراف (د) الغفلة والنسيان

(ب) فقد المال أو الولد

قوله (ِا ّن ُه ْم فِ ْت َية آ َم ُنوا ِب َرب ِه ْم َو ِزدْ َنا ُه ْم هُدى) يدل على:
(أ)اإليمان يتفاضل

(ج)زيادة العلم

(ب)نقصان اإليمان

(د)االختبار واالبتالء

إلقاء هللا المهابة والخوف على أصحاب الكهف:
(أ) لئال تأكل األرض اجسادهم

(ب) لئال يسرع اليها البلى

(د لئال يدنو منهم أحد

(د) حتى يشعروا باالرتياح

المراد بقوله تعالى  ( :ماكثين في أبدا ) أي :
28

( أ ) مقيمين

(ج) معذبين

(ب) مستعجلين

(د) مستهزئين

ت فِي ِه ْم ِم ْن ُه ْم أَ َحدا):
المراد من قوله تعالى ( َو َال َت ْس َت ْف ِ
29

31

(أ) النهي عن استفتاء من ليس (ب)اإلرشاد إلى عدم الخوض
في مسائل العلم بال دليل
من أهل العلم
اإليجابيات التي نجنيها من صحبة الصالحين األخيار :
(أ) الذكرالحسن

(ب)المهابة والخوف

(ج) إثبات البعث يوم القيامة

(ج) الحكمة التامة

(د)عناية هللا بعباده
المؤمنين
(د) الحجة البالغة

في الفقرات من ( )1إلى ( )8زاوجي بين اآليات في العمود أ والتوجيهات المناسبة لها في العمود ب فيما يأتي :
التوجيهات
اآليات
اض ِر ْب لَ ُه ْم َم َثل َر ُجلَ ْي ِن)
َ ( -1و ْ
صال َِحاتُ َخ ْير عِ ْن َد َرب َك َث َوابا َو َخ ْير
َ ( -2وا ْل َباقِ َياتُ ال ّ
أَ َمل)
ار فِي ِه ْم إِ ّال م َِراء َظاهِرا)
 3ـ ( َف َل ُت َم ِ
َ ( -4و َال َي ْظلِ ُم َر ُّب َك أَ َحدا )
شا َء ّ
َ ( -5ولَ ْو َال إِ ْذ د ََخ ْلتَ َج ّن َت َك قُ ْلتَ َما َ
اهلل
هللا ُ َال قُ ّو َة إِ ّال ِب ّ ِ
 6ـ (قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا
رشدا)

سعة عدله سبحانه فال يأخذ أحد بجرم أحد وال ينقص ثواب أحد
وجوب الطاعة المطلقة للنبي صلى هللا عليه وسلم
التضرع الى هللا بالدعاء من صفات أهل االيمان
الحث على قول ما شاء هللا لمن أعجبه شيئا من حاله أو ولده
أن اإليمان باهلل تعالى سبب لمغفرة الذنوب
حرص المسلم على األعمال الصالحة لتحقيق ما يؤمله من السعادة
االرشاد الى عدم الجدل في مسائل العلم بال دليل
تنويع القرآن في أسلوب الخطاب ومنه ضرب األمثال

 3من 5

في الفقرات من( )1إلى ( )11ضعي الحرف (ص) أمام العبارة الصحيحة والحرف (خ) امام العبارة الخاطئة فيما
يلي
-1ترتبط فتنة المال بقصة صاحب الجنتين.

(

)

-2النهي عن استفتاء أهل العلم.

(

)

( -3مرفقا ) هو المفرط في الكذب .

(

)

-4الحكمة من جعل ما على األرض زينة هي االبتلء واالختبار.

(

)

-5نام أهل الكهف بسبات عميق وأعينهم مغلقة ماعدا كلبهم.

(

)

 -6المشروع للمؤمن تحري الطعام الحلل كما فعل صاحب الجنتين .

(

)

 -7زعم المشركون أن هلل تعالى ولدا بسبب جهلهم وتقليدهم آلبائهم .

(

)

-8يعد من معاني (الباقيات الصالحات) الصلوات الخمس.

(

)

 -9تبين قصة صاحب الجنتين نوع من أنواع الظلم وهو ظلم االنسان لغيره .
-11نام أصحاب الكهف في كهفهم  219سنة.

(
(

)
)

في الفقرات من ( )1إلى ( )5أجيبي عن األسئلة التالية:
 -1فسري قول هللا تعالى:
ف سِ نِينَ َعدَدا)
ض َر ْب َنا َعلَى آ َذانِ ِه ْم فِي ا ْل َك ْه ِ
أَ (/ف َ

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

بَ ( /وإِنْ َيسْ َتغ ُ
ِيثوا ي َُغ ُاثوا ِب َما ٍء َك ْال ُمه ِْل َي ْش ِوي ْالوُ جُو َه).
............................................................................................................................. ...............
ك قُ ْل َ
جَ (/و َل ْو َال إِ ْذ دَ َخ ْل َ
اهلل)
ت َما َشا َء هللا ُ َال قُو َة إِال ِب ِ
ت َجن َت َ

.......................................................................................................
دَ (/و َال َتقُولَن لِ َشيْ ٍء إِ ِّني َفا ِع ٌل َذل َِك َغ ًدا )(23إِال أَنْ َي َشا َء هللا ُ )
..............................................................................................................
 -2عددي ما يلي :

األسباب المعينة على زيادة االيمان .
.......................................................................................................................
 -3حددي ما يلي :
الحكمة من خلق األرض وما عليها .
..................................................................................................................... ......................
.........................................................................................................................................

الحكمة من تقليب هللا ألصحاب الكهف يمي ًنن وشماالً .
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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 4شاهدت زميلة لك وهي معجبة ومفتخرة بما آتاها هللا من حسن وجمال (أرشديها إلى ما ينبغي للمسلمة
قوله عند رؤية ما يعجبها من حالها)
.........................................................................................................................................

-5اكتبي أكبر قدر ممكن من فوائد صحبة الصالحين .
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

 3ـ سبب نزول سورة الكهف
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

انتهت األسئلة
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