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 : التي تمثل البديل الصحيحاري اإلجابة خت ا( 02لى ) إ ( 1الفقرات من ) السؤال األول: 

1 
 : الموضوعات التي تميزت بها سورة النصر هي

 انتصار الرسول   )د( فوز المشركين  ()ج لوهية توحيد الأ  )ب( هجرة الرسول   )أ(

2 
 : نه قد غفر له ما تقدم من ذنبه تدل علىأكثرة استغفار النبي رغم 

 هزيمة المشركين  )د( نعمه  ىشكر هللا عل ()ج إنزال الوحي عليه   ()ب االستغفار  ىتعود النبي عل )أ(

3 
 :المواضع التي تشرع فيها قراءة سورتي الكافرون واإلخالص في ركعتي

 الظهر والعصر   )د( الفجر والعشاء  ()ج بعد الطواف   )ب( المغرب والظهر  )أ(

4 
 : انتشار الدين اإلسالمي هو الموضوع الرئيسي لسورة

 الفيل  )د( النصر  ()ج العصر  )ب( الماعون   أ()

5 
 : بأن أعطاه نهر في الجنة يسمي نهركثيرة منها  نبيه محمد  ىعل بها نعم هللا أ ي النعم الت

 الفردوس  )د( زمزم  ()ج الكوثر   )ب( الريان   )أ( ه 

6 
 : يكون الذكر الحقيقي لإلنسان بين الناس

 المنصب والجاه )د( التكبر والتفاخر   ()ج الصالح   العملأداء  )ب( كثرة المال والولد   )أ(

7 
 : على ()إليالف ُقريش ىتعال هلوق يدّل 

 تعارف قبائل قريش  )د( جلب الرزق  ()ج   حفظ المن )ب( لعادة قريشالتعجب  )أ(

8 
 هي:سورة ذكرت بعض الصفات الذميمة للمكذبين وتوعدهم هللا بسوء العاقبة 

 الفيل  )د( الكوثر   ()ج قريش   ()ب عون  الما )أ(

9 
 أنعم هللا على قبيلة قريش بنعمتين هما:

 المال والولد   )د( الخوف والجوع  ()ج المن والرزق  )ب( التواضع والرحمة   )أ(

10 
 (:ِإيالِفِهْم ِرْحَلَة الشَِّتاِء َوالصَّْيِفالمقصود من قوله تعالى )

الصيف  رحلة الشتاء لليمن و )أ(
 ام  للش

رحلة الشتاء لمصر   )ب(
 والصيف للشام  

رحلة الشتاء لمكة   ()ج
 والصيف للمدينة  

رحلة الشتاء للقدس   )د(
 والصيف لليمن  

 

                 

 المملكة العربية السعودية 
 التعليم وزارة 

اإلدارة العامة للتربية 
 حافظة جدة موالتعليم ب

  مدرسة البيان النموذجية

 

 هـ  1442 ولراسي األدالفصل ال  –بنك األسئلة 

 التفسير   المادة 

  الوحدة 

 المتوسطة المرحلة

 األول الصف
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11 

 فأنزل هللا سورة: ، انسب لنا ربك صلى هللا عليه وسلم، قال المشركون للنبي

 اإلخالص  د() المسد  ()ج النصر  )ب( الكافرون   )أ(

12 

 اسم: ىهذا المعن ىيدل عل وهو المقصود بقضاء الحاجات  جّل جالله هللا

 كفوا   )د( الفلق  ()ج الصمد  )ب( الحد  )أ(

13 

 : ىاآلية أن هللا تعال هذه ىمعن (َوَلْم َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحٌد) قال تعالى:

المقصود في قضاء   )ب( واحد الند له   )أ(

 الحاجات  
 ليس له شبيه وال مماثل )د(   ةزوجالتخاذ ا منزه عن ()ج

 خلقه   من

14 

 ا:مأنه يشرع قراءته منها ،بخصائص المعوذتين هللا تعالىخّص 

 بعد الكل  )د( عند ارتداء المالبس  ()ج دبر كل صالة  )ب(   قبل الوضوء )أ(

15 
 :شرأي من  (َوِمن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب): قوله ىمعن 

 الجن والشياطين   )د( دخول الليل   ()ج شرات  حالهوام وال )ب( بح  الص طلوع )أ(

16 

 أسباب وسوسة الشياطين: 

 النعاس والنوم  )د( الغفلة عن ذكر هللا ()ج الصالة    ىالمحافظة عل )ب( الفرح والبهجة )أ(

17 

   ى:تعال همن قولنستنبط ذلك ، نواع العبادة هللأالمؤمن أن يخلص جميع  ىيجب عل

 (َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر) )د( (ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد) ()ج (ال َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن) )ب( (َأَرَأْيَت الَِّذي ُيَكذُِّب ِبالدِّيِن) )أ(

18 

 :ـنعمه ب ىيكون شكر هللا عل

 

      

 دامها في اللهو  تخاس )د( مة الوالئم إقا ()ج الفرح بالنعمة )ب( عبادته وحده ال شريك له  )أ(

19 

 مهما اشتد كيد الكفار وعظم مكرهم، فإن كيدهم: 

ً  )ب( يوصلهم لمرادهم   )أ(  يحققه هللا لهم  )د( شديداً على المؤمنين  ()ج باطالً ضائعا

20 

 وتهيئة لـ: إعدادكانت حادثة الفيل وإهالك هللا تعالى ألبرهة وجيشه 

مولد محمد صلى هللا عليه   )أ(

 وسلم 
 وفاة النبي  )د( هجرة النبي  ()ج مبعث النبي   )ب(
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 ي:الثان العمودفي مع مدلوالتها ول  األ زاوجي بين األدلة في العمود (8)  إلى ( 1) الفقرات من -ب

 

 السؤال الثاني: 

 سورة الكوثر.وضحي سبب نزول  -أ

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

 

   بعض هذه الصور.اذكري  ،هللا عليه وسلم ذى برسول هللا صلىلحاق األإالمشركين في  الغب -ب

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

 .ها قراءة سورة الكافرونبيني المواضع التي تشرع في -جـ

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

 

 

 

 

 

 

 

 األدلة
 

 مدلوالتها 

  ( )إنَّا أَْعَطْينَاَك اْلَكْوثَرَ ) قال تعالى:( 1)
 صلى هللا عليه وسلم    في الجنة أعطاه هللا لنبيه محمد نهر

  )اَل أَْعبأدأ َما تَْعبأدأونَ )   قال تعالى:   (2)
 

 عبد األصنام وال األوثانأال 

وَن(  قال تعالى:   (3)  )الَِّذيَن هأْم يأَراؤأ
 

  مبطل كيد الكافرين ومكرهم ن هللاأ

ِ أَْفَواًجا(   قال تعالى:  ( 4) لأوَن فِي ِديِن َّللاَّ  )َوَرأَْيَت النَّاَس يَْدخأ
 

  من كل خيرمن طعن في رسول هللا فهو المقطوع 

 )لكأْم ِدينأكأْم َوِلَي ِديِن(  قال تعالى:   (5)
 

   يعملون الطاعات ليراهم الناس 

 بأدأوا َربَّ َهذَا اْلبَْيِت()فْليَعْ   قال تعالى:   (6)
 

 البشارة بانتشار اإلسالم  

(   قال تعالى:   (7)  )إنَّ َشانِئََك هأَو الَْبتَرأ
 

 وجوب البراءة من الشرك وأهله واعتقاد بطالن عبادتهم 

 )ألَْم يَْجعَْل َكْيَدهأْم فِي تَْضِليٍل(   قال تعالى:   (8)
 

  من تمام شكر هللا تعالى القيام بعبادته

 
 

 موال عن طاعة هللاشغلكم التفاخر باألوالد واأل
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   :السؤال الثالث

 :بما يناسبها من كلمات الفراغات التالية املئي -أ

 .......... ................القيام ب يكون على نعمهشكر هللا إتمام  -1

 ونعمة .....................  الرزقنعمة  :نعم هللا على قريش بنعمتين هما أ -2

 صالح. ..................... ما يقدمه من الذكر الحقيقي لإلنسان ليس في كثرة الولد والمال وإنما في -3

 ................ كل صالة ........  ريشرع قراءة المعوذتين دب -4

 

 ا:تفسيًرا سليمً التالية  اآلياتفسري  -ب

 ( إِنَّ َشانِئَك هَُو األَْبتَر) :قوله تعالى -1

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

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

 قل أعوذ برب الفلق من شر ماخلق () : تعالى لهقو -2

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

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

 

 هللا وفقكن انتهت األسئلة / 
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