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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة
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)11

مدرسة البيان النموذجية

معلمة

تفسير

حواء الشمراني

في الفقرات من ( )1الى ( )02اختاري اإلجابة الصحيحة :
امر هللا باالستئذان لفوائد عظيمة منها :
1

(أ)خلق المشاكل

(جـ)ابتعاد الناس عن بعضهم

(ب)حفظ العورات

(د)حفظ الحقوق المالية

نزل القرآن على محمد عليه الصالة والسالم مفرقا لمدة :
0

(أ)اثنان وعشرين عاما

(جـ)اربعة وعشرين عاما

(ب) ثالثة وعشرين عاما

(د)خمسة وعشرين عاما

اآليات الكونية الدالة على عظمة هللا كثيرة منها :
3

(أ)تقليب الليل والنهار

(جـ) تسلية الرسول صلى هللا
عليه وسلم

(ب)انزال القرآن

(د)التوكل على هللا

وردت ادآب االستئذان في سورة :
4

(أ)الحج

(جـ)المؤمنون

(ب)النور

(د) الصف

يسحب الكفار يوم القيامة على وجوههم إهانة لهم:
5

6

(أ)استكبارهم على اهلهم

(ب)استكبارهم على هللا بعدم
االيمان

(جـ)عدم استفادتهم من العلم

(د)تعذيبهم للمؤمنين

المراد بقولة (برزخا ) في قوله تعالى َ ( :و َج َع َل بَ ْينَ ُه َما بَ ْرزَ ًخا َو ِح ْج ًرا َّم ْح ُجو ًرا ((35
(أ) حاجزا

(جـ) خلط

(ب) مالح

(د) كذبا

ثمرات التفكير في مخلوقات هللا وتدبره في هذا الكون تدل على :
7

(أ) نقص االيمان

(جـ) اتباع الشيطان

(ب) زيادة االيمان

(د) االعراض عن هللا

يجب االستئذان في كل االوقات على
8

(أ) االطفال

(جـ) الخدم

(ب) الكبار

(د) الغير مميز

ان ا ْل َكافِ ُر َعلَىٰ َربِّ ِه ظَ ِهي ًرا ((33
المراد بقوله تعالى َ ( :و َك َ
9

12

(أ) الكافر عونا للشيطان على
ربه
األوقات التي يتأكد فيها االستئذان :
(أ) قبل العشاء

(ب) خافيا لطاعة

(جـ) ظهرت محبته هلل وبانت

(د) الكافر عونا للد نيا

(ب) بعد الفجر

(جـ) القيلولة

(د) بعد العصر

سبب رفض الكافرين السجود للرحمن وذلك :
11

(أ) لنفورهم عن اإليمان

(جـ) إلنكارهم الرحمن

(ب) الن هللا يعلم أحوالهم

من

(د) لتعاقب الليل و النهار

الظالم يعض على يديه يوم القيامة  ,وهذا يدل على :
10

(أ)ندمه على مصاحبة الكفار

(ب) صده عن طاعة هللا

(جـ) كفره باهلل عز وجل

(د) كذبه وافترائه

يزين الشيطان لإلنسان مصاحبه اهل الباطل فاذا جد الجد :
13

(أ) خذل الشيطان اتباعه

(جـ) كان لهم عون

(ب) دافع معهم

(د) زين لهم المعصية

المراحل التي تسبق نزول المطر هي بالترتيب :
14

(أ)يجتمع السحاب ثم تسوقه
الرياح ثم يتراكم

(ب) تسوق الرياح السحاب ثم
يتراكم ثم يتجمع

(جـ)يتراكم السحاب ثم تسوقه
الرياح ثم يتجمع

(د) تسوق الرياح السحاب
ثم يتجمع ثم يتراكم

سلبيات صديق السوء متعددة منها :
15

(أ) يبذل لصديقه المال

(جـ) يزين لصديقه المعصية

(ب) يدافع عن صديقه

(د) يحث صديقه على
الطاعة

تسمية أوقات االستئذان بالعورات الثالث ألنه:
16

(أ) وقت الجلوس في المنزل

(ب)يتخفف الناس من ثيابهم

(جـ) وقت متابعة االخبار

(د) وقت االكل والشرب

اختلف الكفار في الحكم على القرآن :
17

(أ) ألنه منزل من عند هللا

(ب) ألنهم كاذبين في دعواهم

(جـ) لصدق دعواهم

(د) الختالف طبقاتهم

ختمت سورة الفرقان ببيان صفات :
18

(أ) األنبياء و المرسلين

(جـ) أصحاب النار

(ب) اليهود و المنافقين

(د) عباد الرحمن

الملك الذي كلف بنزول القرآن ويسمى بالروح األمين :
19

(أ) ميكائيل عليه السالم

(ب) اسرافيل عليه السالم

(جـ) جبريل عليه السالم

(د) الحفظة البررة

وصف الشمس بالسراج ألنه :
02

(أ) عدم التوقي من اصابة
الجسم من ضوئه

(جـ) ليس نجما ولكنه مضيء

(ب) نجم مضيء بذاته

من

(د) يستمد ضوئه من
غيره

في الفقرات من ( )1الى (  ) 6زاوجي بين (اآليات ) في العمود األول وبين (دالالتها) في العمود الثاني
داللتها
األدلة
َّ
(أ) هللا عظمت بركته وكثر خيره الذي أنزل القرآن على
(  )1قال تعالى َ ( :وهللاُ َخلَقَ ُكلَّ دَ ا َّب ٍة ِّمن مَّاءٍ ۖ)
رسوله لتبليغ الدين والتخويف من عذاب هللا.
(ب) تبرؤ الشيطان من أتباعه يوم القيامة .
ار َك الَّذِي َن َّزل َ ا ْلفُ ْر َقانَ َعلَ َٰى َع ْب ِد ِه لِ َي ُكونَ
(  )0قال تعالى َ (:ت َب َ
لِ ْل َعالَمِينَ َنذِيرا )
(  )3قال تعالى َ ( :و َكانَ ال َّ
(ج) رد هللا على شبهات الكافرين ودحضها .
ان َخ ُذوال )
ش ْي َطانُ ل ْ ِِإلن َ
س ِ
ُ
(د) جزاء المؤمنين دخول الجنة .
ب عِ َبا ِد ِه َخ ِبيرا )
(  )4قال تعالى َ ( :و َك َف َٰى ِب ِه ِبذ ُنو ِ
(هـ) الماء أساس الحياة وتكوين الخلق .
(  )5قال تعالى َ ( :و َال َيأْ ُتو َن َك ِب َم َث ٍل إِ َّال ِج ْئ َنا َك بِا ْل َحقِّ َوأَ ْحسَنَ
َت ْفسِ يرا )
َ
ْ
ِّ
َ
(و) صاحب السوء يصد عن طاعة هللا .
ضلَّنِي َع ِن الذ ْك ِر َب ْعدَ إِذ َجا َءنِي )
(  )6قال تعالى  ( :لَّقدْ أ َ
(ز) هللا يعلم األعمال ويحصي الذنوب فوجب مخافته وتقواه.

أجيبي حسب المطلوب :
 /1فسري كال مما يلي :
أ /قال هللا تبارك وتعالى َ (:و َقال َ الَّذِينَ َك َف ُروا لَ ْو َال ُن ِّزل َ َعلَ ْي ِه ا ْلقُ ْرآنُ ُج ْملَة َواحِدَ ة ۚ َك َٰ َذلِ َك لِ ُن َث ِّب َ
ت بِ ِه
فُ َؤادَ َك ۖ َو َر َّت ْل َناهُ َت ْرتِيال ()30
.............................................................................................................
.............................................................................................................
ار َك الَّذِي َن َّزل َ ا ْلفُ ْر َقانَ َعلَ َٰى َع ْب ِد ِه لِ َي ُكونَ لِ ْل َعا َلمِينَ َنذِيرا )
ب /قال هللا تبارك و تعالى َ (:ت َب َ
.............................................................................................................
............................................................................................................
ج-قال هللا تعالى َ ( (:و َك َف َٰى بِ ِه ِب ُذ ُنو ِ
ب عِ َبا ِد ِه َخ ِبيرا)
)............................................................................................................
.............................................................................................................
ض ُّر ُه ْم ۗ َو َكانَ ا ْل َكاف ُِر َعلَ َٰى َر ِّب ِه َظ ِهيرا )
ُون َّ ِ
هللا َما َال َين َف ُع ُه ْم َو َال َي ُ
.قال هللا تعالى َ (:و َي ْع ُبدُونَ مِن د ِ
.............................................................................................................
.............................................................................................................
 /0أذكري ثالث آيات كونية تدل على عظمة الخالق عند تذكرك شكل السماء
.............................................................................................................
.............................................................................................................

من

 /3عددي ما يلي :
أ /فوائد االستئذان
.............................................................................................................
.............................................................................................................
ب /سلبيات صديق السوء
.............................................................................................................
.............................................................................................................
ار َك الَّذِي َن َّزل َ ا ْلفُ ْر َقانَ َعلَ َٰى َع ْب ِد ِه لِ َي ُكونَ لِ ْل َعالَمِينَ َنذِيرا ) تأملي اآلية
 /4قول هللا تعالى َ (:ت َب َ
واستخرجي صفتين من صفات القرآن الكريم
.............................................................................................................
.............................................................................................................
(و َّ
اء ۖ)
هللاُ َخلَ َق ُكل َّ دَا َّب ٍة ِّمن َّم ٍ
 /5استخرجي فائدة من قوله تعالى َ :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
 /6عللي مما يلي ؟
أ /تسمية األوقات المحددة لالستئذان بالعورات الثالث
......................................................................................................
ب /تخصيص االستئذان باألطفال والخدم دون غيرهم
.....................................................................................................
ج /تسمية سورة الفرقان بهذا االسم
.....................................................................................................
د /وصف الشمس بالسراج ووصف القمر بالمنير
.....................................................................................................
هـ /رفض الكافرين السجود للرحمن
......................................................................................................
و /سورة الفرقان مكية
...................................................................................................
ز /اختالف الكفار في الحكم على القرآن
...................................................................................................

من

 /7من المخاطب في قول هللا تعالى ( َو َت َو َّكلْ) ؟
........................................................................................................
ض َّ
الظالِ ُم َعلَ َٰى َيدَ ْي ِه َيقُول ُ َيا لَ ْي َتنِي ا َّت َخ ْذ ُ
ول
الر ُ
ت َم َع َّ
-8اذكري سبب نزول قوله تعالىَ (:و َي ْو َم َي َع ُّ
س ِ
سبِيال )
َ
.............................................................................................................
.............................................................................................................
 /9بيني معاني الكلمات التالية :
( الودق – تبارك – برزخا)
 /12اكملي الفراغات التالية :
أ /يجب االستئذان في جميع األوقات على ......................
ب /آداب االستئذان وردت في سورة .............................
ج /ترتيب سورة الفرقان في المصحف ...........................
د /ختمت سورة الفرقان ببيان صفات ............................
هـ /وردت كلمة (تبارك) في سورة الفرقان ثالث مرات ....................
ار َك الَّذِي َن َّزل َ ا ْلفُ ْر َقانَ َعلَ َٰى َع ْب ِد ِه) ذكر هللا نبية محمد بوصف جليل وهو
وَ ( /ت َب َ
.......................
ز /أنزل هللا تعالى القرآن ليكون بشيراو .........................................

وفقكن هللا

من

المادة

تفسير

المرحلة

المتوسطة

الصف

ثاني

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم
بمحافظة جدة

الفصل الدراسي الثاني الفترة الثانية
للعام الدراسي 1441-هـ

مدرسة البيان النموذجية

الوحدة

من الوحدة السابعة الى
الوحدة العاشرة ص95-54

بنك األسئلة لمادة  :تفسير.

المعلمة

حواء الشمراني

في الفقرات من ( )1الى ( )11اختاري اإلجابة الصحيحة:
1

2

3

كثرة أسماء النبي صلى هللا عليه وسلم تدل على:
(أ) تنوع صفاته صلى هللا
عليه وسلم.
المراد بقوله تعالىُ (:نور ّ
هللاه):

(ب) صبره على قومه

(جـ) االقتداء به صلى هللا عليه
وسلم.

(د) محبة صحابته له
صلى هللا عليه وسلم.

(ب) عباد الرحمن.

(جـ) عيسى عليه السالم.

(د) الحق وهو القرآن.

(ب) الحال والمجتمع.

(جـ) األزواج والذرية.

(د) الدنيا واآلخرة.

(أ)الرسول صلى هللا عليه
وسلم.
صفات عباد الرحمن أنهم يكثرون الدعاء بصالح:
(أ) القلب والنية.

قدم هللا تعالى الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس وذلك لـ:
4

5

6

7

8

9

11

(ب) أنه سبب في الحصول
(أ) شدة حب االنسان للمال.
على الجاه والسمعة.
أعظم سبب لدخول عباد الرحمن الجنة بعد رحمة هللا:
(ب) المشي المعتدل.
(أ) حسن رد األذى .
َ
ُ
ُ
معنى قوله تعالى( :أزاغ هللا ُ قلوب ُهم )

(جـ) تستطيعه طائفة عظيمة.

(جـ) صبرهم على الطاعة.

(أ) غضب هللا عليهم وعاقبهم( .ب) أدخلهم النار خالدين فيها( .جـ) جعلهم حقيرين وذليلين
يوم القيامة.
صفات عباد الرحمن أنهم إذا تعدى عليهم السفهاء بالسب والتعيير يقابلوهم بـ
(أ) المعروف من القول .

(ب) الضرب والتعدي .

(جـ) الخصام ورفع الصوت .

(د) كثرة األغنياء .

(د) التوسط واالعتدال.
(د) صرف قلوبهم عن
قبول الهداية.
(د) مثل قولهم .

ورد في سورة الفرقان الجزاء المترتب على صدق التوبة في اآلخرة وهو :
(أ) الراحة والطمأنينة .

(ب) وجودهم مع أهليهم .

سبب أهمية الشعراء في المجتمع وذلك ألنهم:
(ب) يشغلون وقت الفراغ.
(أ)قادة في الخير والشر.

(جـ)يبدل هللا سيئاتهم حسنات.
(جـ) يتفاخرون باألنساب.

(د) زيادة جمال وجوههم .
(د) يقصدون بشعرهم
اللعب والتسلية .

التجارة التي أرشدنا وشوقنا هللا إليها وأخبرنا أنها تنجي من العذاب األليم هي :
(أ) اإليمان باهلل والجهاد

(ب) اإليمان باهلل والتوبة

(جـ) الدعوة إلى هللا

(د) اإلنفاق والجهاد .

 11قال هللا تعالى (و ُمب ِّ
ول يأتهي مهن بعدهي اس ُم ُه أحم ُد ) الرسول الذي بشر بالنبي محمد صلى هللا عليه وسلم هو:
ش ًرا بهر ُ
س ٍ
(أ) نوح عليه السالم .

(ب) إبراهيم عليه السالم .

(جـ)موسى عليه السالم .

 1من 5

(د) عيسى عليه السالم .

ب /في الفقرات من ( )1الى (  ) 7زاوجي بين اآليات في العمود األول ودالالتها في العمود الثاني .
اآليات

الداللة

( ( )1قُل ما يعبأ ُ هب ُكم ر ِّبي لوال دُعاؤُ ُكم ۖ فقد ك َذب ُتم
فسوف ي ُكونُ لهزا ًما

هوأن الخلق على هللا إذا لم يعبدوه.

(( )2وإهذ قال عهيسى ابنُ مريم يا بنهي إهسرائهيل إه ِّني ر ُ
سول ُ
ي مهن ال َتورا هة و ُمب ِّ
ول
َه
ش ًرا هبر ُ
هللا إهلي ُكم ُّمص ِّد ًقا لِّما بين يد َ
س ٍ
ت قالُوا
يأتهي مهن بعدهي اس ُم ُه أحم ُد ۖ فل َما جاءهُم هبالب ِّينا ه
َٰهذا سه حر ُّم هبين )

الكفار يكرهون انتشار اإلسالم ويبذلون كل ما يستطيعون
لصد الناس عنه وال يرضون منا إال أن نتبع أديانهم.

هين الحقِّ له ُيظ ههرهُ
(( )3هُو الَذهي أرسل ر ُ
سول ُه هبال ُهد َٰى ود ه
ِّين ُكلِّ هه ولو ك هره ال ُمش هر ُكون )
على الد ه
صوص)
( ()4ص ًّفا كأ َن ُهم ُبنيان َمر ُ
( َٰ ( )5ذله ُكم خير لَ ُكم إهن ُكن ُتم تعل ُمون )

أن رسولنا هو خير الرسل وخاتمهم وقد بشر به األنبياء
السابقون في التوراة واإلنجيل وأوجب هللا عليهم اإليمان به
واتباعه.
همة المؤمن عالية.
إذا ُوعظوا أو ُتليت عليهم آيات هللا قبلوها واستجابوا لها
مذعنين.

ص ًّما
(( ) 6والَذهين إهذا ُذ ِّك ُروا هبآيا ه
ت ر ِّب ههم لم يخ ُّهروا عليها ُ
و ُعميا ًنا)
(﴿ )7واجعلنا لهل ُم َتقهين إهما ًما﴾

اإليمان والجهاد من أفضل األعمال.
يربينا ديننا على محبة النظام وإتقان العمل ظاهراً
وباطنا ً
أن هذه العقوبات آيات وعبر للمتعظين وال ينتفع بها
الذين ال يؤمنون

 2من 5

ج /اجيبي عما يأتي:
س /1ما معنى قوله تعالى (:ي هبي ُتون لهر ِّب ههم)
..........................................................................................................................................................
س /2عددي صفات عباد الرحمن.
................................................................................ ..........................................................................
س/3اذكري الذي يجب أن يتجنبه عباد الرحمن .
..........................................................................................................................................................
س /4وضحي الجزاء المترتب على صدق التوبة.
..........................................................................................................................................................
س /5فسري اآليات التالية:
أ /قال تعالى (:وال يق ُتلُون ال َنفس الَتهي ح َرم َ
هللا ُ إه َال هبالحقِّ ).
........................................................................................................................................................
س َج ًدا وقهيا ًما )
ب /قال تعالى( :والَذهين يبهي ُتون لهر ِّب ههم ُ
.....................................................................................................................................................
ج /قال تعالى (:فل َما زا ُغوا أزاغ َ
هللا ُ قُلُوب ُهم).
.............................................................................................................................................
د/قال تعالى(:تؤمنون باهلل ورسوله وتجاهدون في سبيل هللا بأموالكم وأنفسكم ذله ُكم خير لَ ُكم إهن ُكن ُتم تعل ُمون)
.......................................................................................................................................
س /6صفي ما يلقاه عباد الرحمن حين دخولهم الجنة.
........................................................................................................................................................
س /7أوردي سبب نزول قوله تعالى (:يا أ ُّيها الَذهين آم ُنوا لهم ت ُقولُون ما ال تفعلُون).
....................................................................................................................................................... .
....................................................................................................................................................

 3من 5
صوص)
س/8استنبطي فائدتين من قوله تعالى(:ص ًّفا كأ َن ُهم ُبنيان َمر ُ

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

س /9على ماذا تدل كثرة أسماء النبي محمد صلى هللا عليه وسلم.
....................................................................................................................................................
هللا).
س /11بيني المراد بقوله تعالىُ ( :يريدون ليطفئوا ُنور ّ ه
....................................................................................................................................................
س /11اذكري التجارة التي أرشدنا هللا إليها.
....................................................................................................................................................
س/12وضحي الجزاء المترتب على من فعل ما أمره هللا به.
.............................................................................................. ......................................................
س /13عددي ثالثة من فوائد إقامة الجهاد.
....................................................................................................................................................
س /14عللي لما يأتي :
أ /أهمية الشعراء في المجتمع.
...............................................................................................................................................
ب /قدم هللا تعالى الجهاد بالمال على النفس .
....................................................................................................................................................
ج /كذب قوم نوح عليه السالم المرسلين ولم يرسل إليهم إال رسول واحد.
....................................................................................................................................................
س/15أبرزي ثالث فوائد من قصص القرآن الكريم.
.................................................................................... ................................................................
....................................................................................................................................................
س /16وضحي طريقة تزيين الشيطان للناس الشرك باهلل.

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

 4من 5

س /17حددي المدة التي لبث نوح عليه الصالة والسالم يدعو قومه فيها؟
................................................................................................................................................
س /18متى دعا نوح عليه السالم على قومه؟
....................................................................................................................................................
س /19اذكري فائدتين من قصة نوح عليه الصالة والسالم؟
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

__________________________________________________________________________

س-21أكملي الفراغات التالية بما يناسبها من كلمات :
-1الذين اتصفوا بصفات عباد الرحمن يثابون الجنة برحمة هللا ثم بسبب صبرهم على ...
 -2الحواريون هم أنصار ...................
 -3سميت سورة الشعراء لورود .....................في .............السورة
-4هُدد نوح عليه السالم من قومه ب ...................
 -5دعا نوح عليه السالم ربه أن ينجيه و من معه من ....................

انتهت االسئلة

 5من 5

المملكة العربية السعودية

بنك األسئلة الفصل الدراسي الثاني

المادة

وزارة التعليم

الفترة الثالثة

المرحلة

ثاني متوسط

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

للعام الدراسي 1441-هـ

الصف

من قصة هود ص 89الى
أخر الكتاب

المعلمة

حواء الشمراني

مدرسة البيان النموذجية

تفسير

في الفقرات من ( )1الى ( )15اختاري اإلجابة الصحيحة :
1

2

3

4

الشعراء لهم أهمية بالمجتمع وذلك ألنهم :
(أ)يأخذون المال من الناس

(ب)قاده في الخير أو الشر

(جـ)يؤثرون في االقتصاد

(د)تسليه للناس

ير َت َك ْاألَ ْق َر ِبينَ ) كان فعل الرسول صلى هللا عليه وسلم عند نزول اآلية:
قال تعالى ( َوأَنذ ِْر َعشِ َ
(أ)اللجوء الى اهل الخبرة

(ب) المسارعة لدعوه قومه

(جـ)المماطلة والنظر

(د)استشاره عمه ابو طالب

االمور التي يجب على الداعية ان يبدا بها في دعوته الى دين هللا تعالى هي الدعوى الى:
(أ)فعل االعمال الصالحة

(جـ)ترك الفواحش والمنكرات

(ب)تقوى هللا وتوحيده

(د)الزهد والورع في الدين

عقاب هللا عز وجل قوم لوط لفعلتهم القبيحة بـ :
(أ)الحر الشديد

(جـ)مطروا بالحجارة

(ب)ريح صرصر

(د)الغرق

قال هللا تعالى (إِ ْذ َقال َ لَ ُه ْم ُ
ب أَ َال َت َّتقُونَ ) لم يجعل هللا عز وجل شعيب اخ لهم النهم:
ش َع ْي ٌ
5

6

7

8

9

(أ)طردوا شعيب عليه السالم
من قريتهم
تسكن قبيله عاد في :
(أ)مكة المكرمة

(جـ)شعيب عليه السالم غريبا
عنهم

(ب)نسبوا لعبادة األشجار

(جـ)األحقاف

(ب)المدينة المنورة

(د)بطلب شعيب عليه السالم
من ربه
(د)الشام

اسلوب األنبياء في بيان فضل هللا على اقوامهم ب :
(أ)التذكير بنعم هللا

(جـ)التعالي على قومهم

(ب)القوه في البطش

(د)إقامة الحجج عليهم

المراد بقول قوم هود عليه السالم (إِنْ َٰ َه َذا إِ َّال ُخلُقُ ْاألَ َّولِينَ )
(أ)دين الحق والهدى

(جـ)خلق االنبياء والعلماء

(ب)دين االولين وعاداتهم

(د)استحقار هذا الخلق

سميت قرى قوم لوط بالمؤتفكة ألنها:
(أ)قلبت من السماء

(جـ)جحدوا نبيهم

(ب)كبر ذنبهم وافكهم

(د)تجرؤهم على المالئكة

القرآن من هللا سبحانه وتعالى وال يمكن ان يكون من كهانه الشياطين النهم :
11

(أ)ليس لديهم القدرة السمعية

(جـ)عاهدوا النبي صلى هللا
عليه وسلم بعدم أستراقه

(ب)حجبوا عن سماعه

(د)يخافون تقليد القران

األثار المترتبة على فعل قوم لوط عليه السالم هي :
11

(أ)فعل الطاعات

(جـ)موافقته للفطرة

(ب)هجر النساء

من

(د)عبادة االشجار

شاعر النبي صلى هللا عليه وسلم هو :
12

(أ)كعب بن مالك

(جـ)حسان بن ثابت

(ب)عبد هللا بن رواحه

(د)عقبة بن عامر

العقوبة التي أنزلها هللا على قوم عاد هي :
13

(أ)الصيحة

(جـ)الغرق

(ب)الريح

(د)الحرق

القسوة وشدة البطش والعلو على الخلق من أفعال :
14

(أ)المؤمنين

(ج)المقسطين

(ب)الظالمين

(د)المحسنين

استثنى هللا تعالى من الشعراء قوما وصفهم بأنهم من :
15

(أ)انحرف وضل

(جـ)كفر وجحد

(ب)أمن واصلح

(د)اشرك وتكبر

في الفقرات من ( )1الى (  ) 6زاوجي بين (اآليات ) في العمود األول وبين (مدلوالتها ) في العمود الثاني:
العمود األول
ِيم *
يز َّ
( )1قال تعالى َ (:و َت َو َّكلْ َعلَى ا ْل َع ِز ِ
الرح ِ
سا ِجدِينَ (
الَّذِي َي َرا َك حِينَ َتقُو ُم * َو َت َقلُّ َب َك فِي ال َّ
( )2قال تعالى َ ( :و َما أَهْ لَ ْك َنا مِن َق ْر َي ٍة إِ َّال لَ َها
ُمن ِذرُونَ * ِذ ْك َر َٰى َو َما ُك َّنا َظالِمِينَ )
َ
اب َي ْو ِم
( )3قال تعالى َ ( :ف َك َّذ ُبوهُ َفأ َ َخ َذ ُه ْم َعذ ُ
يم )
ال ُّظلَّ ِة ۚ إِ َّن ُه َكانَ َع َذ َ
اب َي ْو ٍم َعظِ ٍ
( )4قال تعالى( :إِ ْذ َقال َ لَ ُه ْم أَ ُخو ُه ْم هُو ٌد أَ َال
َت َّتقُونَ )
ش ُت ْم َب َط ْ
( )5قال تعالى َ ( :وإِ َذا َب َط ْ
ارينَ )
ش ُت ْم َج َّب ِ
سول ٌ أَمِينٌ )
( )6قال تعالى ( :إِ ِّني لَ ُك ْم َر ُ

العمود الثاني
(أ)حكمه هللا تعالى ان ال يعذب احد حتى يقيم عليه الحجه
(ب) تكذيب اهل الحق واالستهزاء سبب لوقوع العذاب
(ج)ان هللا تعالى يبعث الرسل من اقوامهم وليسوا اجانب
عنهم
(د) استشعار المسلم بمراقبه هللا له
(هـ) القوه والقسوة والبطش من افعال الظالمين
(و) الداعية بين هدفه وحقيقه دعوته وال يخفي منها شيء
(ز)فُضل الجهاد في سبيل هللا الن هللا تعالى يحب الذين
يقاتلون في سبيله إلعالء كلمته

اجيبي عن األسئلة ا لتالية حسب المطلوب :
أ-

وضحي ما يلي :

-1

االسلوب الذي اتبعه هود ليبين لقومه فضل هللا عليهم

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

-2

كيف زين الشيطان للناس الشرك باهلل ؟

..................................................................................
-3

أهمية الشعراء في المجتمع .
من

.......................................................................... ........
- 4التهم التي قيلت لشعيب عليه السالم .

-4

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

ب – حددي كال مما يلي :
-1

الجزاء المترتب على تصديق الكهنة .

................................................................................................. .
-2

جزاء التطفيف في المكيال والميزان .

..................................................................................................
-3

جزاء خشية هللا عز وجل .

.....................................................................................................
-4

اآلثار المترتبة على فعل قوم لوط

..................................................................................................
ج – فسري اآليات التالية تفسيرا صحيحا :
ين )
ك ْاألَ ْق َر ِب َ
ير َت َ
قال تعاليَ (:وأَن ِذرْ عَشِ َ
.......................................................................................................................
ِين)
قال تعالي (:إِنْ َٰ َه َذا إِ اال ُخل ُ ُق ْاألَ اول َ
.......................................................................................................................
.....
ِين )
ي إِ اال على َربِّ ْال َعالَم َ
قال تعالىَ ( :و َما أَسْ أَلُ ُك ْم َعلَ ْي ِه ِمنْ أَجْ ٍر ۖ إِنْ أَجْ ِر َ
.......................................................................................................................
.....
د -عللي :
-1

تسمية جبريل عليه السالم بالروح .

...........................................................................................
-2

القران ال يمكن ان يكون من كهانه الشياطين

................................................................................................
-3

كذب قوم هو د عليه السالم المرسلين ولم يرسل اليهم إال رسول واحد

.....................................................................................................
-4

تسميه قوم لوط عليه السالم بالمؤتفكات

.....................................................................................................
-5

نجى هللا لوطا عليه السالم اال امراته

......................................................................................................
-6

عقوبة قوم لوط من اشد العقوبات

......................................................................................................
من

........................................................................................................
د -فرقي بين كال مما يلي:
 -1المكيال والميزان
الميزان

المكيال

 -2الرسول والشاعر
الشاعر

الرسول

اكملي الفراغات التالية بما يناسبها من عبارات مناسبة :
-1العقوبة التي انزلها هللا بقوم عاد هي .......................
-2سكن قوم لوط في .........................................
-3اقبح ما كان يفعل قوم لوط بعد كفرهم باهلل ...................
-4نجى هللا تعالى لوطا ً وأهله إال .................................
-5تطفيف المكيال والميزان من أعظم ..................
-6سمي جبريل بالروح ألنه ينزل بالوحي الذي هو غذاء ...................

انتهت األسئلة

من

