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 وظللها يف املكان املناسب: السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي:

 : افتحت سورة احلج باألمر بـــــ -1

الصالةدالصيامجتقوى اهللباحلجأ

 :  األذان الثاني لصالة اجلمعة زيد يف عهد  –2

 :( معنى قوله :) وصبغ ( يف قوله تعاىل :)َتْنُبُت ِبالدُّْهِن َوِصْبٍغ ِلْلآِكِلني  –3

دالعنب يف عنقودهجلنب لذة للشاربني        بماء زاللأ
إدام يغمس فيه 

اخلبز

 قوله تعاىل ) ومن الناس من جيـدل يف اهلل بغري علم ( تدل على : – 4

بجواز اجلدالأ
حتريم اجلدال 

بالباطل
فضل املسلمنيدضرورة الدعوة هللج

 يكون بني العبد وبني عذاب اهلل وقاية بفعل األوامر واجتناب النواهي هذا تعريف لــ: أن  – 5

اإلحسانداإلميانجالتقوىبالعلمأ

 شبه اهلل اليهود باحلمار ألنهم : -6

أ
مل يعلموا ما يف 

التوراة
جمل يقرؤوا التوراةب

مل يعملوا مبا يف 
التوراة

يكتبوا التوراةمل د

 ..:..سن اهلرم وضعف العقل هو معنى لكلمة  – 7

 :َيا َأيَُّها النَّاُس ( هما سورتان يف املصحف افتتحتا بــ ) -8

الضمري يف كلمة )ذلك( من قوله تعاىل  ) ذلك ومن يعظم شعائر اهلل( يعود على :ـــ   9 

فتح مكةديوم عرفةجاملؤمننيبمناسك احلجأ

 

أ
أبوبكر رضي اهلل 

عنه
جعمر رضي اهلل عنهب

عثمان رضي اهلل 
عنه

علي رضي اهلل عنهد

نطفةدأرذل جغةمضبعلقة أ

النساء واحلجدالطالق والتحريمجالكهف ومريمبالبقرة وآل عمرانأ
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 ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم ( :: )معنى كلمة ) تفثهم ( يف قوله تعاىل - 10

طوافهمدخيامهمجوسخ أبدانهمبذبائحهمأ

الفقري الذي ال يسأل تعففًا هو :  – 11

اململوكدالضعيفجاملعرتبالقانعأ

 :تنحر اإلبل واقفة ومعقولة   – 12

األرجلداليد اليمنىجاليد اليسرىباأليديأ

 :سورة يف القرآن تعرف بالفاضحة ألنها فضحت املنافقني   – 13

سورة التوبةدسورة األعرافجسورة األنفالبسورة النساءأ

 :معنى كلمة )الِعزة( يف قوله تعاىل )وهلل الِعزة ولرسوله وللمؤمنني( أي – 14

العلم النافعدالقوة والغلبةجالفالحباإلميان اخلالصأ

 :)اجملاوزون احلالل إىل احلرام( هو تعريف لــ  – 15

السارقونداليهودجاملؤمنونبالعادونأ

:ة يف سورة املؤمنونجمموع صفات املؤمنني الوارد -16

 

 
 
 

  ( أمام العبارة اخلاطئة فيما يلي:) عالمةو , ( أمام العبارة الصحيحة)عالمة السؤال الثاني:ضع 

 
 العالمة العبارة م

  امللك .الُصور هو قرن ينفخ فيه  1
  . حيرم البيع والشراء بعد نداء اجلمعة الثاني 2
  امللك املوكل بالنفخ يف الصور هو : ) ميكائيل عليه السالم (. 3
  . معنى كلمة )يصطفي( أي ُيذل 4
  )صواف( هي اإلبل القائمة 5
  )املخبتون( هم املتكربون. 6
  11اخلفية أمامهم عددهم الذين حيل للمرأة أن تبدي زينتها  7
  .)مضغة( دم أمحر غليظ يعلق يف الرحم 8

 
 
 
 
 

صفة20دصفات5جصفة12بصفات10أ
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  قم باإلجابة على األسئلة التالية:: الثالث  السؤال

 
 
 .( ويتبع كل شيطان مريد ( يف قوله تعاىل : )مريد( اذكر معنى : ) 1
 .أو على طاعة اهلل.متمرد على اهلل  .
 عقليا واحدا على البعث بعد املوت ؟اذكر دليال ( 2
 .خلق اإلنسان من عدم أو  إحياء األرض بعد موتها.
 (. سورة أنزلناها وفرضناها( يف قوله تعاىل : )فرضناها ( اذكر معنى : ) 3

 أوجبنا العمل بأحكامها
 
 

   قم باإلجابة على األسئلة التالية:: الرابع  السؤال

 
 القاذف لألعراض ؟كم جلدة جيلد  (1

 جلدة 80
 بني حد الزنا للزاني الغري حمصن ؟( 2

 .جلدة ويغرب عاما كامال 100جيلد 
 ؟ذبح الذبيحةوجوب التسمية عند اذكر الدليل على ( 3

 (قوله تعاىل )ليذكروا اسم اهلل على مارزقهم من بهيمة األنعام 

 

 



 

 

 

 

 أسئلة اختبار مادة/ تفسير 

 الدور األول  –الفصل الدراسي األول 

ــ  1441للعام الدراسي   هـ

رقم  

 السؤال

 الدرجة المستحقة
 اسم المراجع اسم المصحح

 كتابة   رقمًا

     األول 

     الثاين

    الثالث

 

     الرابع الثاين متوسط   الصف: ................................................................................................ اسم الطالب: 

     الخامس  تفسير   المادة: .......................................................................................  رقم الجلوس:

     السادس  الزمن : ساعة ونصف هـ1441/  4/          اليوم والتاريخ

ا  الدرجة الكلية   رقم 

 
   المجموع خمسة عشر  كتابة

  

   15 

 

 3من  1صفحة 
 

 ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة  
 

 أجب عن جميع األسئلة التالية يف نفس الورقة وورقة التظليل  : 

 ) كل فقرة نصف درجة (  :السؤال األول :  اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مما يأيت وظللها يف المكان المخصص للتظليل

 : األذان الثاين يف صالة الجمعة زيد يف عهد – 1

 أنس بن مالك د  عمر بن الخطاب ج  عثمان بن عفان ب  أبو بكر الصديق أ

 : عدد آيات سورة الحج -2

 آية 77 د  آية 88 ج  آية 87 ب  آية 78 أ

 :معنى كلمة ) ُمـَخـلَّـقة (   -3

 صغيرة الخلق د  كبيرة الخلق ج  تامة الخلق ب  ناقصة الخلق أ

 : تعظيم شعائر اهلل دليل على ... -4

 التقوى د  الخلق الحسن ج  التسامح ب  التواضع أ

 :المؤمنونعدد آيات سورة    -5

 آية 171 د  آية 181 ج  آية 117 ب  آية 118 أ
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 3من  2صفحة 
 

 
 

 : البدن تشمل اإلبل والبقر الشرتاكهما يف البدانة أي السمن وهي تجزي عن -6

 تسعة أشخاص د  سبعة أشخاص ج  ستة أشخاص ب  خمسة أشخاص أ

 : الفقير الذي ال يسأل تعفًفا هو -7

 القانع د  المسكين ج  الضعيف ب  المعرت أ

ور هو -8  : الملك الموكل بالنفخ يف الصُّ

 مالك د  جربيل ج  ميكائيل ب  إسرافيل أ

 معنى كلمة ) تلفح (: -9

 تحرق د  تنشر ج  تفلح ب  تجرح أ

 :  مِن األنبياء عليهم السالم الذين ذكرت قصصهم يف سورة المؤمنون -10

 داود  د  نوح  ج  سليمان  ب  إبراهيم  أ

 :والمؤمنين عن المسجد الحرام وذلك يف السنة يف صلح الحديبية صد كفار قريش النبي  -11

 هـ8 د  هـ7 ج  هـ6 ب  هـ2 أ

 ذكر األدلة على إمكان البعث بعد الموت من موضوعات سورة : -12

 الحج د  النور ج  المنافقون ب  المؤمنون أ

 : اإلبل واقفة ومعقولةتنحر  -13

 اليد اليمنى د  اليد اليسرى ج  األرجل ب  األيدي أ

 : ورد سجود التالوة يف سورة الحج -14

 مرتين د  خمس مرات ج  ثالث مرات ب  مرة أ

 :  معنى كلمة ) أسفارا ( -15

 أنوارا د  أشجارا ج  أهنارا ب  كتبًا أ

 افتتحت سورة الحج باألمر بـ : -16

 الصيام د  تقوى اهلل ج  الزكاة ب  الحج أ

 

 



 

 3من  3صفحة 
 

 
 

  ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة )×( أمام العبارة الخاطئة  : √السؤال الثاين :  عزيزي الطالب رجاًء ضع عالمة )

 (   √)    من المهاجرين  أصحاب رسول اهلل  { َرُسوِل اهللِ  َمْن ِعنْدَ  }المراد بقوله تعالى  17

 غض البصر واجب على الرجال فقط 18

 

   (×   ) 

 (    ×)   معنى كلمة ) أرذل ( ِسن الهرم وقوة العقل. 19

 (    √)   شرع االستئذان حماية لألبصار وحفًظا لألعراض. 20

 (   ×)    معنى اسم اهلل ) القدوس ( الغالب على كل شيء 21

 (    √)   من موضوعات سورة النور: آداب االستئذان 22

 (    √)   الخشوع يف الصالة وحضور القلب فيها هو لب الصالة والمقصود األعظم منها. 23

 (    ×)   ترتيب سورة المؤمنون يف المصحف الثانية واألربعون 24

  عزيزي الطالب قم باإلجابة على األسئلة التاليـة ::السؤال الثالث:  

 أماكن يقيم فيها الحاج ؟أذكر ثالث  – أ

 ................................................ منى...... 1

 .................................................... عرفة..... 2

 ....................................................... مزدلفة......3

  عزيزي الطالب قم باإلجابة على األسئلة التاليـة ::  رابعالسؤال ال

 من الطالب ومن المطلوب ؟ {  الطَّالُِب َوالَْمطُْلوُب َضُعَف  }قال تعالى  -1

 الطالب: المعبود من دون اهلل-1

 المطلوب: الذباب 2

 شبه اهلل تعالى الذين لم يعملوا بكتبهم بالحمار يحمل أسفارا؟علل/  -2

 ...............  ألهنم علموا ولم يعملوا.....

 من الذي نادى الناس إلى حج بيت اهلل ؟ -3

 ............................  إبراهيم عليه السالم.......

 نصف درجة (كل فقرة ) 
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 نصف درجة (كل فقرة ) 

1.5 

 نصف درجة (كل فقرة ) 



 

 
  

 اختبارأسئلة 
 األول الدور: األولالفصل الدراسي 

 هـ1441للعام الدراسي: 
 

رقم 
 السؤال

اسم  الدرجة المستحقة
 ةالمصحح

 ةاسم المراجع
 كتابة   رقما  

     األول

     الثاني

     الثالث

     الرابع لثاني متوسطاالصف: ..........................................................................................ة:اسم الطالب

   الخامس املادة: تفسري رقم اجللوس:
  

   السادس الزمن :ساعة ونصف هـ/   /   اليوم والتاريخ
  

 رقًما الدرجة الكلية 
 

 كتابة

 

 
 درجةمخسة عشر 

   المجموع  
  

15 

  

 3من  1صفحة 
 

 
 

  اإلجابة ابدئي  وفقك هللا استعيين ابهلل مثابنيت الطالبه 

 بنصف درجه(كل فقرة )      :وظلليها يف املكان املناسب اإلجابة الصحيحة مما يلي اريالسؤال األول: اخت
 

 تشبيه هللا تعالى اليهود بالحمار ل:-1
 تمنيهم الموت  د  تشابه صفاتهم  ج  دهتم من العلم اعدم أستف ب  باعهم أبائهم ات أ

 الراشد: ضيف األذان الثاني في زمن الخليفةأ –2

 ى الناس بالحج لبيت هللا الحرام نبي هللا :ناد  –3

 عيسى عليه السالم د  إبراهيم عليه السالم  ج  موسى عليه السالم  ب  نوح عليه السالم  أ

 :كان العرب قبل البعثة المحمدية في   – 4

 خير كثير د  نعمة وفضل ج  ظلمة وجهل ب  وضوح وعلم أ

 وجه الشبه بين السكارى وفزع الناس هو:  – 5

 د  الخوف والرعب  ج  تباع الشيطان ا ب  العمل بالتقوى  أ
ضطراب وعدم اإل

 التوازن

 تعد بعثة محمد صلى هللا عليه وسلم من أعظم النعم وذلك ألنه: -6

 ب  خرجهم من الظلمات أ أ
لقي اإليذاء من قومه 

 بسبب دعوته 
 بعو أبائهمات د  تعدوا عن الحق أب ج 

 معانى التقوى الحقيقة أن يعمل العبد من أجل :  – 7

 (:س  ئ  (المراد بكلمة )ب   وم  ل الق  ث  م   ئس  )ب   قوله تعالى : -8

 لملك الموكل بالنفخ في الصور:اـــ  9
 عزرائيل عليه السالم د  عليه السالم ميكائيل  ج  عليه السالم سرافيل إ ب  جبريل عليه السالم أ

  الحاجز بين : البرزخ هو – 10

 الخير والشر د  الليل والنهار ج  ألخرة الدنيا وا ب  السماء واألرض  أ

 متعددة منها:أسباب الوقوع في جريمة الزنا   – 11

 الكذب د  ختالط اإل ج  الحشمة  ب  القذف أ

 على بن أبي طالب  د  عثمان بن عفان ج  أبو بكر الصديق  ب  بن الخطاب مر ع أ

 طاعة هللا ورجاء ثوابه  د  المناصب الدنيوية ج  مدح الناس ب  المتعة في االخرة أ

 لباس التقوى د  ترجعون الى هللا  ج  قبح القوم ب  كذب أدعيتم ال أ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٨ 



  

 3من  2صفحة 
 

 
 
 

 ذا :إقامة الحد عليه إ بعدتقبل شهادة القاذف   – 12

 بعد معاقبته  د  بأمر القاضي  ج  اتاب توبة نصوح ب  استغفر هللا  أ

 صفات المؤمنين الموجودة في سورة المؤمنين :  – 13
 ةصف 13 د  ةصف12 ج   صفة11 ب  صفات10 أ

ب ِّ  – 14   دلت االية على : (ون  ع  ج  أر  قال تعالى )ق ال  ر 

 ب  هندم الكافر عند موت أ
إصرار الكافر على 

 المعصية 
 شوق الكافر للدنيا  د  بعد الكافر عن هللا  ج 

 : ستئذان ألمور عديدة منهاشرع هللا عزوجل اإل – 15

 التقليل من الزواج  د  حماية األبصار  ج  ختالط والتبرج اإل ب  التضيق على الناس أ

 ألنها فضحت المنافقين : سورة في القرآن تعرف بالفاضحة -16

                                                  
 

(امام العبارة الخاطئة فيما xأمام العبارة الصحيحة او عالمة )  (√عالمة ) السؤال الثاني :ضعي 

 يلي:

 خطأ(-)صح العبارة م

 √           فتتحت سورة الحج باألمر بتقوى هللا ا 17

 ×           يه آ98يات سورة الحج عدد آ 18  

 √           ة فيهاعسم لورود ذكر يوم الجمالجمعة بهذا اإلسميت سورة  19  

 ×           نس فقط الرسول صلى هللا عليه السالم خاصة باإلرسالة  20

 √           حرمة البيع والشراء بعد النداء الثاني  21  

 √           ستدراج أعظم الفتن فتنة اإل 22

 √           يحرم نكاح الزانية حتى تتوب  23

 ×           ستئذان الوقوف في الباب من آداب اإل 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األنفال د  فلقال ج  ةالتوب ب  لمناقينا أ
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 3من  3صفحة 
 

 

  (بنصف درجة مقالية كل فقرة)  :عن مايلي يبيجأ السؤال الثالث : 

                           

                              م ؟                                           وضحي عقوبة من يجادل الناس بغير عل- 25

 .النار عذاب االخره وفي خزي الدنيا في

                          ؟  الثاني جمعةلماذا حرم هللا البيع والشراء بعد نداء ال-26

 حضور الخطبطتين والصالهلوجوب 

حددي وجه  الشبه بين فزع الناس عند قيام الساعة وبين السكارى الذين يشربون -27

 ...............لعقلهاب اذ..........خمر؟ال

  

 

 )كل فقرة مقالية بنصف درجة(    :أكملي الفراغات التالية :  الرابع السؤال 

 

 ....................................... عمد بال......بعتتجلى عظمة  هللا تعالى في خلق السموات الس -28

 ...........................................النساء.................غض البصر واجب على الرجال و -29

 

 ........................................األخره.....................الحياة البرزخية هي اول منازل  -30

 
 

 

 

 تمت األسئلة.... مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد
 

 ةمعلمة الماد

 يأماني الغامد
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