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 : التي تمثل البديل الصحيح فيما يلياختاري اإلجابة ( 01) إلى( 0في الفقرات من ) (0س          

0 
َماِء )قال تعالى  ْنيَا َكَماٍء أَنَزْلنَاهُ ِمَن السَّ ثََل اْلَحيَاِة الدُّ   :اآلية الكريمة حقيقة الدنيا ... وهيتوضح ....( َواْضِرْب لَُهم مَّ

  الخلود فيهاد( )    الزوال و الفناء )جـ( بديةالسعادة األ )ب(  البقاء و الدوام أ()

ْنَيااْلَمالُ ة الكريمة )كد اآليتؤ  0   :لإلنسان...  على ان المال و البنون هما (َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّ
  منفعةالدنيا و في  جمال  د()   طريق الفوز و النجاة    )جـ(           منتهى السعادة و الراحة)ب( كماليات ال فائدة منهما(  أ)

1 
 :( َربَِّك َصف ًّا علىَوُعِرُضوا من قوله تعالى ) الفائدة 

  وقوف الناس بين يدي هللا )د(  النار مصير الكافرين (جـ)   المالئكة تحاسب الخالئق  )ب(  جميع الناس سواء في الحساب )أ(

0 
َذا اْلِكَتاِب ََل ُيَغاِدُر َصِغيَرًة َوََل َكبِيَرًة إَِلا أَْحَصاَها ۚالمراد بالكتاب في هذه اآلية  )  :  ( َماِل َهَٰ

 نسانعمال األأسجل  )د( وح المحفوظلال (جـ) التوراة )ب( ن الكريمآالقر )أ(

5 
 :مع الخضر دَللة على في رحلة سيدنا موسى  

 التنقل لكسب المال  )د( مشروعية السفر لطلب العلم  )جـ(          ثار المفقودةالبحث عن اآل  )ب(                           مشروعية الرحالت السياحية  )أ(

6 
 : بالخضر  للقائهفي رحلته  الفتى الذي رافق سيدنا موسى 

 قارون )د( هامان  )جـ(   الحبشي أبرهة )ب( يوشع بن نون )أ(

7 
ا) ا ُعلِّْمَت ُرْشدًّ  :  العلمدب من آداب طالب أ( تدل اآلية على قَاَل لَهُ ُموَسٰى َهْل أَتَّبُِعَك َعلَٰى أَن تَُعلَِّمِن ِممَّ

 قوة الحفظ و الفهم  ()د سئلة و الكالمكثرة األ   )جـ(   ستئذان من المعلماإل  )ب( التمرد على الضوابط  ()أ

8  
  : مور المخالفة للحق عندما رأى األ  وقف سيدنا موسىم... توضح اآلية (أَْهلََهاَقالَ أََخَرْقَتَها لُِتْغِرَق )

    نكارالخوف من اإل )د(            الباطل تأييد   )جـ(          السكوت عن الحق)ب(            نكار المنكرإوجوب   )أ(

ًة بَِغْيِر َنْفٍس )   9 ْكرَقالَ أََقَتْلَت َنْفًسا َزِكيا  : على  ( دلت اآليةاً لاَقْد ِجْئَت َشْيًئا نُّ

 تحريم القتل )د(                                  السكوت على الباطل جـ() بر  الوالدين ( ب)     وجوب الصالة )ا(

 01 
 . : ن يقابل اإلساءة بــ أومنها  خالق المؤمن راقيةأ

 أاألسو  )د( مثلها )جـ(   السكوت( )ب      اإلحسان  )أ(

00 
َخْذَت َعلَْيِه أَْجًرا)   . :  ( دلت اآلية على مشروعية َقالَ لَْو ِشْئَت ََلتا
  النفقة الواجبة)د(   ضياع الحقوق  )ج(  جرة على العملأخذ األب() االقتصاص من المخطئ)ا (  

   

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة 

 حافظة جدةمباإلدارة 

  البيان النموذجية

 )تعليم عام(

  الثالثةالفترة  -الفصل الدراسي األول

 هـ0000   الدراسي عاملل

 

 

 تفسير          المادة

 00/  8/9/01/00 الوحدة

 المتوسط المرحلة

 ثالث متوسط  الصف

 مروة عامر المعلمة                       التفسير:بنك األسئلة لمادة 
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 الثاني  :في العمود  بما يناسبها من دَلَلت األولفي العمود  اَليات( زاوجي  5 ) إلى( 0في الفقرات من )  (0س        

  

 :منها ....  ةحقوق الضيف كثيرالتها ال   00
  

    المجاملة في المنكرات)د(      اتركه وحيد  )ج(       ةتكليفه بأعمال مهم)ب(  الطعام المناسب تقديم)ا(

 

01 

بِّكَ ) ن را ُهَما َوَيْسَتْخِرَجا َكنَزُهَما َرْحَمًة مِّ  في سبب اَلنسانصالح ( تدل اآلية على ان َوَكاَن أَُبوُهَما َصالًِحا َفأََراَد َربَُّك أَن َيْبلَُغا أَُشدا

 الشهادات العليا )د(   الزواج المباركج() ذريته حفظ )ب(  كسبه للمال )ا(   :في

00  
فِيَنُة َفَكاَنْت لَِمَساِكيَن َيْعَملُوَن فِي اْلَبْحرِ )    ا السا  : ( تدل اآلية على اهميةأَما

 الصحبة الصالحة)د(                                            رزقالعمل لكسب ال()ج    الزواج المبكر)ب(                             النافع طلب العلم)ا( 

05 
 . صغر منهاأ ةرتكاب مفسدإحكم دفع المفسدة الكبيرة ب

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

06 
 . :  تدل اآلية على( َفَحبَِطْت أَْعَمالُُهْم َفاَل ُنقِيُم لَُهْم َيْوَم اْلقَِياَمِة َوْزًنا )    

 دخول النار )د( دخول الجنة )جـ(  ثبوت الصراط )ب(     األعمالوزن   )أ(

07 
  الكفر باهلل سبب رئيسي في .... 

  الخصومة بين الناس   )د(  عمالعدم قبول األ )جـ(  الحياة الدنيوية )ب(   الحساب   )أ(

08 
َخُذوا آَياتِي َوُرُسلِي ُهُزًوا)   ُم بَِما َكَفُروا َواتا لَِك َجَزاُؤُهْم َجَهنا

َٰ
 : ... ....  حكم شرعي( تدل اآلية على َذ

    وجوب بر الوالدين   )د(  تحريم السخرية بالدين  )جـ( نآتطبيق القروجوب  )ب( خرينآلسرقة اتحريم )أ(

09 
 : ( تصف حال الكافرين في الدنيا ( الاِذيَن َكاَنْت أَْعُيُنُهْم فِي ِغَطاٍء َعن ِذْكِري)  

  عماهم عن الحق )د(  العلم فيالبحث  )جـ(  مرهمالحيرة من أ )ب( التفوق و التقدم  )أ(

01 

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

  المال)د(   الدين)جـ(    العلم)ب(    السلطة )أ( 

 دَللتها  اآليات

 و النسيانأ الخطأالمبادرة باَلعتذار عند )أ(   (ََل أَْبَرُح َحتاىَٰ أَْبلَُغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن أَْو أَْمِضَي ُحقًُباۚ )  ( 0)

 ألمر هللا مهما بلغت الصعاب تنفيذ سيدنا موسى )ب(  ( ََل ُتَؤاِخْذنِي بَِما َنِسيُت َوََل ُتْرِهْقنِي ِمْن أَْمِري ُعْسرً  )  ( 0) 

  مكانة الخضر عند هللا وما خصه هللا به من العلم)ج(    (بِِمْثلِِه َمَدًدالََنِفَد اْلَبْحُر َقْبلَ أَن َتنَفَد َكلَِماُت َربِّي َولَْو ِجْئَنا ) ( 1) 

ورِ ) وَ    (0)  عظم كالم هللا و جالله وسعة علمه )د(    (  َتَرْكَنا َبْعَضُهْم َيْوَمئٍِذ َيُموُج فِي َبْعٍض ۖ َوُنفَِخ فِي الصُّ

ْن ِعنِدَنا ) ( 5)  ْن ِعَباِدَنا آَتْيَناهُ َرْحَمًة مِّ  وصف لحال الناس يوم القيامة  )هـ(  (َفَوَجَدا َعْبًدا مِّ

 خرةفضل العالم على الجاهل في الدنيا و اآل)و(   
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 : أجيبي عما يلي ( 7( إلى )0) من الفقرات في( 0 /1س

  جمالياً....التالية تفسيراً إفسري اآليات  (0

َك َثَواًبا َوَخْيٌر أََماًل ) -ا الَِحاُت َخْيٌر ِعنَد َربِّ  (َواْلَباِقَياُت الصا

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

 ( ُتْرِهْقنِي ِمْن أَْمِري ُعْسًراَقالَ ََل ُتَؤاِخْذنِي بَِما َنِسيُت َوََل  )-ب

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

اُت اْلِفْردَ ) -ج الَِحاِت َكاَنْت لَُهْم َجنا  ( ْوِس ُنُزًَل إِنا الاِذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصا

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

 من اآليات التالية :  الفائدةاستخرجي (0 

ْنُه َزَكاةً ) -أ ُهَما َخْيًرا مِّ  (َوأَْقَرَب ُرْحًما َفأََرْدَنا أَن ُيْبِدَلُهَما َربُّ

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

َم َيْوَمئٍِذ لِّْلَكاِفِريَن َعْرًضا) - ب  (َوَعَرْضَنا َجَهنا

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

 

 لما يلي :عللي ( 1

 .  باهلل من الشيطان الرجيم  ستعاذةاإلمشروعية ـ أ

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

 . مما يلي عددي ثالثة ( 0

 ............................................1.....................................0...........................................0هوال يوم القيامةأ  -ا

 ..........................................1......................................0........................................0آداب طالب العلم    -ب

 .صفي حال الناس يوم القيامة( 5

0.....................................................................0........................................................................... 

  .شروط قبول العمل الصالح  -(6

0.....................................................................0.......................................................................... 

 .هللا عليه و سلم ىهمية بعثة سيدنا محمد صلأتحدثي عن  ( 7

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

  


