


  إختبار مادة التفسير للصف االول متوسط الفترة األولى

  اسم الطالبة :

  السؤال األول / اختاري االجابه الصحيحه
  ١- قال تعالى( ووصينا اإلنسن بولديه ) نزلت هذه األية في

  أ- سعد بن ابي وقاص     ٢- عمر بن عبدالعزيز   ٣- زيد بن ثابت
  ٢- األمثال معناها في قوله تعالى ( وتلك األمثال نضربها للناس)

  أ- األصنام        ب- األشباه     ج- األلغاز
  ٣- من اداب املجادله ان يكون القصد منها

  ١- بيان الحق وتوضيحه    ٢- كشف الباطل وتزييفه   ٣- جميع ماسبق

  ٤- ( وماكنت تتلوا من قبله من كتاب ) يدل على

  ١- أن النبي كان أميا    ٢- أن النبي عاملا يقرأ ويكتب

  السؤال الثاني / أكملي الفراغات التالية
 ١- أوهن بمعنى ......................

 ٢- ( ومنهم من أغرقنا ) هم قوم ..................

 ٣- من الفواحش واملنكرات التي تنهى الصالة عنها ..................و....................

 ٤- أحسب بمعنى ..............

  السؤال الثالث/ ضع صح أو خطأ
 ١- سميت سورة العنكبوت لورود اسم العنكبوت فيها (      )

 ٢- االبتداء باالحرف املقطعه اشاره الى اعجاز القران الكريم (      )

  سؤال تحسني / ( ووصينا االنسن بوالديه حسنا ) اذكري كيف يكون االنسان بارا بوالديه

-١ 

-٢  

 معلمة املادة / مالك العمري
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 ة:الصحيحاإلجابة اختاري ( 11لى )إ( 1الفقرات من ) 

1 
 شبه هللا األقوام الكافرة وتعلقهم بغير هللا كبيت العنكبوت:

 الرقيق الصامد )د( القوي الصلب ()ج الضعيف الواهن )ب( الواهن القوي )أ(

2 
 متحان يكون لـ:اإلبتالء واال

 الكافر دون المؤمن )د( المنافق والكافر )ج( الكافرالمؤمن دون  )ب( المؤمن والكافر )أ(

3 
 الصالح مرتبة رفيعة عند هللا ال ينالها إال أهل :

 الكفر )د( اإليمان  )ج( الضالل )ب( الكتاب )أ(

4 

 :طلب المشركون من النبي صلى هللا عليه وسلم حتى يصدقوه

 ية الدالة على 
انَهُْم اتََّخُذوا أَْحبَاَرهُْم َوُرْهبَ  )أ(

 ِ  أَْربَابًا ِمْن ُدوِن َللاَّ

َوإِنَّ أَْوهََن اْلبُيُوِت لَبَْيُت  )ب(

 اْلَعْنَكبُوِت لَْو َكانُوا يَْعلَُمونَ 

َمثَُل الَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن  )ج(

ِ أَْولِيَاءَ   َللاَّ

ُ الَِّذيَن آَمنُوا  )د( َولَيَْعلََمنَّ َللاَّ

 ينَ َولَيَْعلََمنَّ اْلُمنَافِقِ 

5 
 م حق الوالدين على أوالدهم ولو كانا على كفر واآلية الدالة على ذلك:ظ  ع  

َوإِْن َجاهََداَك لِتُْشِرَك بِي َما  )ج( فَأُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ  )ب( َواتَّبِْع َسبِيَل َمْن أَنَاَب إِلَيَّ  )أ(

 لَْيَس لََك بِِه ِعْلم  

ْينَا اإِلنْ  )د( َساَن بَِوالَِدْيِه َوَوصَّ

 ُحْسنًا

1 
 :تدل اآلية على( َوت ْلَك اأْلَْمثَاُل نَْضر بَُها ل لنَّاس  ۖ َوَما يَْعق لُهَا إ الَّ اْلَعال ُمونَ ) :تعالى قال

 يفهمها العامل بأمر َللا )د( صعوبة فهمها والعمل بها )ج( األمثال يفهمها كل الناس )ب( كثرة األمثال في القرآن )أ(

7  
 المقصود تالوة القرآن الكريم في 

 والعمل بهالفاظه تالوة أ )د( فقط حفظه )ج( حفظ معانيه )ب( تالوة ألفاظه )أ(

8 

 أهم الوسائل المعينة على حفظ كتاب هللا تعالى:

المداومة على قراءة ورد  )أ(

 يومي

ختم القرآن فقط في شهر  )ب(

 رمضان

قراءة القرآن في الحدائق  )ج(

 عامةال

قراءة القرآن في أوقات  )د(

 الفراغ

9 
 ال انقضاء لها واآلية الدالة على ذلك:التي الدار اآلخرة هي الدار الحقيقية 

َوإِنَّ الدَّاَر اْْلِخَرةَ لَِهَي  )أ(

 اْلَحيََواُن لَْو َكانُوا يَْعلَُمونَ 

ْنَيا إَِّلَّ  )ب( ِذِه اْلَحيَاةُ الدُّ َوَما هََٰ

 لَْهو  َولَِعب  

تِْلَك الدَّاُر اْلِخَرةُ َنْجَعلُهَا  )ج(

ا  لِلَِّذيَن َّل يُِريُدوَن ُعلًُوًّ

َولَهُُم اللَّْعنَةُ َولَهُْم ُسوُء  )د(

 الدَّارِ 

11 
 المشركون يخلصون الدعاء هلل تعالى في حالة: 

 عند النصر )د( الشدة دون الرخاء )ج( الرخاء دون الشدة )ب( الرخاء والشدة)أ(

11 

ب ا أَْو َكذََّب ب اْلَحقِّ لَ يقول  مَّن  اْفتََرى َعلَى هللاَّ  َكذ   :مَّا َجاَءهُ(والمقصود بالظلم هللا تعالى)َوَمْن أَظْلَُم م 

 )د( فضل جهاد الكفار )ج( جحود نعمة َللا تعالى )ب( ظلم المشركون لبعضهم )أ( الزعم بأن هلل شريكاَ 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 لتعليم بمحافظة جدةل اإلدارة العامة

 مدرسة البيان النموذجية

  الثانيالفصل الدراسي بنك األسئلة 

 الفترة األولى 

 هـ 1441للعام الدراسي  

 

 سورة العنكبوت  –تفسير  المادة

 المتوسطة  المرحلة

 األول  الصف

 الدينمعلمات  المعلمة

 5من  1



 10(00010111-10)ن م / م م /

 

 
 

  المناسب :في المكان بوضع الرقم  لعمود الثانيافي ول و مدلوالتها ألزواجي بين األدلة في العمود ا

  

 

 

 

 

12 
 :به قومه   عليه وسلم حتى يؤمن ى لنبيه محمد صلى هللاهللا تعال اعظم معجزة أعطاهأ

 صحف إبراهيم )د( القرآن الكريم )ج( اإلنجيل )ب( التوراة )أ(

13 

 :ى صاحبها واآليةالدالة على ذلك ثمرة المجاهدة والمصابرة تعود بالنفع عل

ُ الَِّذيَن آَمنُوا )أ( َولَيَْعلََمنَّ َللاَّ

 افِقِينَ َولَيَْعلََمنَّ اْلُمنَ 

الَِّذيَن َصبَُروا َوَعلَى َربِِّهْم  )ب(

 يَتََوكَّلُونَ 

ِ فَإِنَّ )ج( َمْن َكاَن يَْرُجو لِقَاَء َللاَّ

ِ َْلت    أََجَل َللاَّ

َوَمْن َجاهََد فَإِنََّما يَُجاِهُد )د(

 لِنَْفِسهِ 

14 
 ان من الكاذب ومنها:نواع من االبتالءات ليظهر الصادق في دعوى اإليمأب هللا تعالى يبتلي عباده

 الثبات على الدين )د( ظهور الفتن )ج( ظهور الخير  )ب( اعتكافهم في المساجد )أ(

15 
 أكرم هللا عز وجل أهل مكة بأن أعطاهم:

 المسجد النبوي )د( مسجد قباء )ج( المسجد األقصى )ب( نالحرم اْلم )أ(

11 
َماَوات  َواأْلَ )دلت اآلية  ُ السَّ ن يَن( على:َخلََق هللاَّ  ْرَ  ب اْلَحقِّ إ نَّ ف ي َذل َك آَليَة  ل ْلُمْؤم 

 قلة اإليمان  )د(  كفر النعم )ج( حسن الخلق )ب( وحدانية َللا تعالى )أ(

 المدلوالت  األدلة

ِ فَإَِذا قال َللا تعالى: )( 1) َوِمَن النَّاِس َمن يَقُوُل آَمنَّا بِاهللَّ

 ِ ِ َجَعَل فِْتنَةَ النَّاِس َكَعَذابِ َللاَّ  (أُوِذَي فِي َللاَّ
 حق َللا تعالى مقدم على سائر الحقوق)أ(  

لَِك لََرْحَمةً َوِذْكَرىَٰ لِقَْوم  قال َللا تعالى :)( 2)
إِنَّ فِي َذَٰ

 (يُْؤِمنُونَ 
 القرآن الكريم محفوظ في صدور الحفظة من أولي العلم)ب(  

َماَواتِ َواأْلَْرَض بِاْلَحقِّ قال َللا تعالى: )( 3) ُ السَّ  َخلََق َللاَّ

 (إِنَّ فِي َذلَِك َْليَةً لِْلُمْؤِمنِينَ  
 

قرأ ي محمد صلى َللا عليه وسلم وهو أمياَ َّل إرسال َللا تعالى لنبيًّه)ج( 

 يل على صدقه ونبوتهدل يكتب وَّل

 ما يعمله اإلنسان من عمل صالح يعود بالنفع على اإلنسان نفسه)د(    اْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب() قال َللا تعالى:( 4)

 َوإِْن َجاهََداَك لِتُْشِرَك بِي َما لَْيَس لَكَ قال َللا تعالى :)( 5)

 (بِِه ِعْلم  فاََل تُِطْعهَُما 
 النعمة التي أنعمها َللا تعالى على كفار مكة( )هـ 

 بَْل هَُو آيَات  بَيِّنَات  فِي ُصُدوِر الَِّذينَ قال َللا تعالى :)( 6)

 (أوتُوا اْلِعْلمَ  
 عناد الكفار ومكابرتهم للحق)و(  

َوَما ُكْنَت تَْتلُو ِمْن قَْبلِِه ِمْن ِكتَاب  َوََّل قال َللا تعالى :)( 7)

 (يَِمينِكَ تَُخطُّهُ بِ 
 وجوب العمل بالقرآن الكريم )ز(  

  (َوَمن َجاهََد فَإِنََّما يَُجاِهُد لِنَْفِسهِ قال َللا تعالى :)( 8)
يدلًّ على ربوبية َللا تعالى ووجوب آيات َللا ومخلوقاته في التفكر )ح( 

 إفراده بالعبادة

 ًما آِمنًا أََولَْم يََرْوا أَنَّا َجَعْلنَا َحرَ قال َللا تعالى :)( 9)

 (َويُتََخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْولِِهمْ 
 تذكير وعظة لمن آمن به فيه إنزال القرآن الكريم)ط(  

 ضعفاء اإليمان والمنافقون إذا وقعت عليهم مصيبة تركوا الدين)ي(   
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 :أجيبي عما يلي:األول السؤال 

 :عللي-أ

 قوم إبراهيم. َللا بالذكر العنكبوت عدًدا من األقوام، وخصذكرت سورة  -1

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

 معصية َللا تعالى.تجب طاعة الوالدين مالم يأمرا ب -2

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

 األمثال للناس.َللا تعالى ضرب  -3

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

 سبب تسمية سورة العنكبوت بهذا اإلسم. -4

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

 تحريم الجزع والتسخط عند وقوع المصيبة.-5

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

 .الرسول صلى َللا عليه وسلم أميًًّا َّل يقرأ وَّل يكتب-6

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

 

ُ الَِّذيَن آَمنُوا َولَيَْعلََمنَّ اْلُمنَافِقِيَن(  ) تعالى: قولهدتين من فائ استنبطي -ب  .اْلية السابقةَولَيَْعلََمنَّ َللاَّ

1- ................................................................               2- ......................................................................... 

 .كيف تكون مجادلة أهل الكتاب يبّين -ج

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

ْنَساَن بَِوالَِدْيِه ُحْسنًا َوإِْن َجاهََداَك لِتُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلم  فاََل تُِطْعهَُما()َوَوصَّ  تعالى: قوله سبب نزولذكري ا - د   ْينَا اإْلِ

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

................................................................................................................................................................ 
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 فسري كال مما يلي: -هـ 

ِذِه اْلَحيَاةُ ) قال تعالى:- 1 ْنيَا إَِّلَّ لَْهو  َولَِعب  ۚ َوإِنَّ الدَّاَر اْْلِخَرةَ لَِهَي اْلَحيََواُن ۚ لَْو َكانُوا يَْعلَُمونَ  َوَما هََٰ  (الدُّ

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

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

 ((َمنَّا َوهُْم ََّل يُْفتَنُونَ أََحِسَب النَّاُس أَْن يُْتَرُكوا أَْن يَقُولُوا آ) قال تعالى: -2 

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

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

َ لََمَع اْلُمْحِسنِينَ ) قال تعالى: -3  (َوالَِّذيَن َجاهَُدوا فِينَا َلنَْهِديَنَّهُْم ُسبُلَنَا ۚ َوإِنَّ َللاَّ

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

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

 :نيالثاالسؤال  

 الفراغات التالية بما يناسبها من كلمات: املئي -1

 سورة العنكبوت نزلت في ........................... -أ

           ذو أثر كبير وعظيم............ .........ِذْكُر َللا تعالى باللسان والفكر و .. -ب

  .............................خرة هي الحياة ار اْلالحياة في الد -ج

 المعجزة التي جاء بها النبي محمد صلى َللا عليه وسلم هي .................................. -د 

 اختار َللا بيت العنكبوت لتكون مثاًل لما يتخذه المشركون من .............................. -هـ

 كبوت ذكر النبيًّ ........................... عليه السالم.ورد في سورة العن -و

 اَّلبتالء واَّلمتحان عام يشمل جميع .......................... -ز

 

 مع َللا من حيث الشدة والرخاء:بين موقف المشركين قارني  -2

 الرخاء                                             الشدة                                            

  

 

 وضحيهما. ،يُْؤِمنُوَن( نعمتان لمن يؤمن بالقرآن الكريم لِقَْوم   َوِذْكَرى لََرْحَمةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ  في قوله تعالى :)  -3

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

 

 

 5من  4



 10(00010111-10)ن م / م م /

 

 (؟ َربِّهِ  ِمنْ  آيَات   َعلَْيهِ  أُْنِزلَ  لَْوََّل  ما المقصود باْليات التي طلبها المشركون في قوله تعالى: ) َوقَالُوا    -4

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

 

 :معاني الكلمات التاليةبيني  -5

 معناها  الكلمة 

  أحسب 

  ووصينا 

  أوهن 

  يجحد

  يفتنون

  لهو ولعب

  لهي الحيوان
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