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 3من  1صفحة 

 

  م09/2019/ 01تاريخ اإلصدار :   0/1 م اإلصدار :  رق     KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

  بدأ اإلجابة وفقك هللا استعن ابهلل مث ا ةالطالبأبنيت 

 : وظلليها يف املكان املناسب مما يلييف كل عزيزيت الطالبة اختاري اإلجابة الصحيحة السؤال األول: 
 (درجة بنصفكل فقرة )      
 :خص فرعون بالقتل من بني إسرائيل ــ 1

 الفقراء د  األوالد ج  كبار السن ب  البنات أ

 ألم موسى عليه السالم هو وحي :نوع الوحي الذي أوحاه هللا تعالى  –2

  تنكير سليمان عليه السالم لعرش ملكة سبأ ل: –3

 يأخذ مالها د  يختبرها ج  يساعدها  ب  يحميها  أ

 تحدث القران عن قصص األنبياء عليهم السالم واختصت سورة القصص بكل من :  – 4

 وهود يوسف د  وسليمان داود ج  موسى وقارون  ب  إبراهيم ولوط  أ

 يات سورة النمل توحيد :نوع التوحيد التي تقرره آ  – 5
 ةالعباد د  والصفات األسماء ج  األلوهية ب  ةالربوبي أ

 أنعم هللا تعالى على قبيلة قريش بنعمتين هما: -6

 المال والولد د  الخوف والجوع  ج  األمن والرزق  ب  التواضع والرحمة  أ

ياَلإ   – 7  (على:ش  ي  رَ ق   فإ يدل قوله تعالى )ِلإ

  الموضوع الرئيسي لسورة:سالمي هوانتشار الدين اِل-8

 لغرض من رحلتي الشتاء والصيف هو:اـــ  9
 السفر د  العالج ج  ةالتجار ب  الحرب  أ

 أسباب وسوسة الشيطان :  – 10

 ب  الفرح والبهجة أ
المحافظة على 

 ةالصال
 ج 

الغفلة عن ذكر 

 هللا
 النعاس والنوم د 

  

 إصالح د  إتقان ج  إرشاد ب  إلهام أ

 أ
التعجب لعادة 

 قريش
 د  جلب الرزق  ج  حفظ األمن  ب 

تعارف قبائل 

 قريش

 الفيل د  النصر ج  العصر ب  الماعون أ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٨ 



 

 3من  2صفحة  
 

 م01/9/2019تاريخ اإلصدار :       0/1صدار :    رقم اإل     KH-P028-F11رقم النموذج : 
 
 
 

 نسب لنا ربك فأنزل هللا سورة :شركون للنبي صلى هللا عليه وسلم اقال الم -11 

 خالصاِل د  المسد  ج  النصر  ب  الكافرون  أ

  خالص في ركعتي:ع فيها قراءة سورتي الكافرون واِلالمواضع التي تشر – 12

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

 خص هللا تعالى المعوذتين بخصائص منها أنه يشرع قراءتهما:  – 13

 ج  دبر كل صالة ب  قبل الوضوء أ
عند ارتداء 

 المالبس
 بعد األكل  د 

  المهمة التي بعث بها هللا تعالى المرسلين هي: – 14

 أ
معاقبة الناس 

 على كفرهم 
 ب 

تقسيم الناس لمؤمن 

 وكافر 
 ج 

قوام معاقبة األ

 السابقين
 نذار التبليغ واِل د 

  : حد من ملوك الدنيا ومنهايؤت أ سخر هللا لنبيه سليمان عليه السالم من الجنود مالم  – 15

 أ
الحوت الذي لم 

 يأكله 
 ب 

النار التي لم تحرق 

 بدنه 
 ج 

الفلك التي تمشي 
 بأمره 

 د 
الجن واألنس 

 يروالط

 ألثقال التي تخرجها األرض يوم القيامةهي كنوز و:المراد با -16

 

( أمام العبارة ( أمام العبارة الصؤؤؤؤحيحة ال وعالمة )ضؤؤؤؤع عالمة )عزيزتي الطالبة رجاء السؤؤؤؤؤال ال:اني:

           الخاطئة فيما يلي:
                                                                                                                                                                                                                                      

 بنصف درجة( كل فقرة)
 

  العبارة م
 خطأ(–)صح 

 √ التواصي بالخير من صفات المؤمنين 17   

 ×           لمون الغيب (أن األنبياء يعهإ ب   ط  حإ ت   م  ا لَ مإ ب   طت  حَ يدل قوله تعالى )أَ  18

 ×           هرالظ بعد أذانيشرع قراءة المعوذتين  19

 وجوب البراءة من الشرك  20

 بطالن عبادتهمعتقاد وإ وأهله

           √ 

 √           محمد صلى هللا عليه وسلم أعطاه هللا لنبيهفي الجنة الكوثر نهر 21   

مه من نسان ليس في ك:رة الولد والمال وإنما فيما يقدالذكر الحقيقي لإل 22

 عمل صالح 

          √ 

 √           من طبيعة اِلنسان جحوده ونسيانه نعم هللا تعالى عليه 23

يد التهدستخدم النبي سليمان عليه السالم في دعوته لملكة سبأ أسلوب ا 24

 والتخويف

 
 × 

 
 
 
 
 
 

 باتن        د  حيوانات ج   √موتى ب  جن أ

 
٤ 

 



 

 3من  3صفحة  
 

 م01/9/2019تاريخ اإلصدار :       0/1صدار :    رقم اإل     KH-P028-F11رقم النموذج : 
 
 
 

 
  (بنصف درجة مقالية )كل فقرة    :الفراغات التالية بما يناسبها  يملئإ السؤال ال:الث : 

 

 ...........................حسناتهم ك بمضاعفةالطائعين بالفضل وذل يعامل هللا عباده-25
 

 ....................مذموم...الفرح نوعان :فرح محمود وفرح.....- 26
 

النهاية السعيدة لمن اتقى هللا سبحانه وتعالى وفعل أوامره واجتنب نواهيه هي -27

                                ...........................                           بالجنهالفوز..................

 

 )كل فقرة مقالية بنصف درجة(    :يلي  مام كالأجيبي عن : الرابع ؤال الس

خسف هللا به ............... ...........االدني  العقوبة التي عاقب هللا تعالى بها قارون فيماهي – 28

 ..............................................االرض وبداره

 

 الكوثر؟وضحي سبب نزول سورة - 29

 ..........الو انه ابتر اليبقى له ذكرقواجه النبى تكذيب قومه وسبب له الحزن ولما مات ولده ....................

  

 ؟ صلى هللا عليه وسلمالنبي اذكري نوع من األذى الذي تعرض له  -30 

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

 .............................................اك في طريقهوضع االشوا...................................................

 

 

 

 

 تمت األسئلة.... مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد

 
 

 معلمة المادة :                                  

 
  أماين الغامدي                                                             

 

1٫5 

 

1٫5 



  

 أسئلة اختبار

 

 

 

 

  متوسطال األولالصف: ..........................................................................................اسم الطالب:

  المادة: تفسير  رقم الجلوس:

  ساعة ونصفالزمن : هـ4114/  /    اليوم والتاريخ

 رقًما الدرجة الكلية 
 

 كتابة

 

 
 درجة ةعشر خمس
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KH-P028-F11A

 

  ولدي الطالب وفقك اهلل استعن باهلل ثم ابدأ اإلجابة 
 

 السمال األول: 

 ) لؽل فؼرة كصف درجة ( وضؾؾفا يف الؿؽان الؿـاسب: اختر اإلجابة الصحقحة مؿا يؾي:

 (: ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس الَخـَّاسالَخـَّاس ( يف قوله تعالى : )ــ  معـى : ) 1

 الذي يـام د  الذي يتلخر ج  الذي يبؽر ب  الذي يتؼدم أ

 :أكسب لـا ربك ،) أي اذكر لـا كسب اهلل طز وجل ( ُذكر يف سبب كزول سورة .......أن أحد األطراب قال لؾـبي  –2

 َواْلَػْتح : الؿؼصود بالػتح يف قوله تعالى  –3
ِ
 :( ) إَِذا َجاَء َكْصُر اهلل

 فتح الطائف د  فتح مؽة ج  فتح الؼسطـطقـقة ب  فتح الشام أ

 (: ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس الَخـَّاسمعـى : ) الوسواس ( يف قوله تعالى : )  – 4

 الذي يؽثر الوسوسة د  الذي يتلخر طن الوسوسة ج  الذي يؽثر الجدل ب  الذي يسرع يف الحركة أ

 :من الؿواضع التي يستحب فقفا قراءة سورة اإلخالص   – 5

 ركعتي الطواف د  صالة العصر ج  صالة الظفر ب  صالة العشاء أ

َسد (معـى كؾؿة : ) مسد ( يف قوله تعالى :)  -6 ن مَّ  فِي ِجقِدَها َحْبٌل مِّ

 طؿود من كار د  شدة الخسارة ج  حبل من لقف ب  لفب مشتعل أ

ا َأْطَطْقـَاَك اْلَؽْوَثرمعـى : ) الؽوثر ( يف قوله تعالى :)   – 7  (  إِكَّ

 أن يعبد األصـام سـة وهم يعبدون اهلل سـة ..أن الؿشركقن طرضوا طؾى الـبي ُذكر يف سبب كزول سورة .....  -8

 

 اإلخالص د  الؿسد ج  الؽافرون ب  الـصر أ

 كفر يف الجـة د  حوض يف الؿحشر ج  شجرة يف الجـة ب  بقت يف الجـة أ

 سورة اإلخالص د  سورة الؿسد ج  سورة الؽافرون ب  سورة الـصر أ

1
   )

أ 
5 

ات
درج

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

         8 
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 ) َوْيٌل ّلُؽّل ُهَؿَزة لَُّؿَزة (" :معـى كؾؿة ) هؿزة ( يف قوله تعؾى ـــ   9

 أ
الذي يتؽؾم طؾى 

 الـاس بسوء أمامفم
 ب 

مغتاب الـاس من 

 خؾػفم
 د  الذي يؾعن الـاس ج 

الذي يخاصم 

 الـاس بغقر حق

 :التالقة أسؿاؤهم ُذكروا يف سورة الـؿل  ما طدا ........ األكبقاءجؿقع   – 11

 يوكس  د  موسى  ج  لوط  ب  صالح  أ

 من خالل سورة الـؿل يتبقن لك أن كبي اهلل سؾقؿان طؾقه السالم استخدم يف الدطوة إلى اهلل أسؾوب :......  – 11

 العـف د  الرسالة ج  الخطبة ب  الؿحاضرة أ

 :من مظاهر شؽر الـعم   – 12

 كسبتفا إلى أسبابفا د  كسبتفا إلى الـػس ج  كسبتفا إلى اهلل تعالى ب  التػاخر بفا أ

 : ( فؿؽث غقر بعقد) :( يف قوله تعالى  مؽثمعـى كؾؿة )   – 13

 أبصر د  لم يرجع ج  ذهب ب  بؼي زمـًا أ

 قصة قارون وردت يف سورة ....  – 14

 الؼصص د  الـؿل ج  الطالق ب  التحريم أ

 ........:ترتقب سورة الؼصص يف الؿصحف    – 15

 التاسعة والعشرون د  الثامـة والعشرون ج  التاسعة واألربعون ب  التاسعة والثالثون أ
 

 ......: كان فرطون يؼتل من بـي إسرائقل -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الرجال د  البـقن والبـات ج  البـات ب  البـقن أ
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 ( أمام العبارة الخاصئة فقؿا يؾي:( أمام العبارة الصحقحة ، وطالمة )السمال الثاين:ضع طالمة )

 

 العالمة العبارة م

  . من السور الؿدكقة ـؿلسورة ال 1
  .اخباره طن األكبقاء السابؼقن كبوة محؿد صدق من دٓئل  2
  الصقف والشتاء.كاكت لؼريش رحؾتان يف  3
  السورة الؿدكقة هي التي كزلت قبل الفجرة. 4
5 

) ٓ تػرح إن اهلل ٓ يحب استجاب قارون لـصقحة قومه طـدما قالوا له :  

 (الػرحقن
 

  شؽر الـعؿة تعود مـػعته لؾشاكر. 6
  مؾؽة سبل اسؿفا ) آسقة ( 7
  سؾقؿان طؾقه السالم.أسؾؿت مؾؽة سبل طـدما ضفر لفا الحق واتبعت  8

 

 
 
 

 السمال الثالث : 

 

 : أكواع من جـود سؾقؿان طؾقه السالماذكر ثالثة 
 

 اإلكس (1

 الجن (2

 الطقر (3
 

 

 ( دَ اوُ دَ  انُ ؿَ قْ ؾَ ُس  َث رِ وَ قال تعالى :) وَ   السمال الرابع : 

 

   طؾقفؿا السالمداود  اذكر ثالثة أشقاء ورثفا سؾقؿان من أبقه 
 

 العؾم (1

 الؿؾك (2

 الـبوة (3
 

 

 معلم المادة / عبداهلل الهوساوي                                                                                                                                       أسلل اهلل لؽم التوفقق والسداد

 

 
4 

 

 
1,5 

 

 
1,5 

 


