
 المملكة العربية السعودية
 التعليموزارة 

 اإلدارة العامة للتعليم
 بالمدينة المنورة

 مدارس الخندق األهلية
  ابتدائي * متوسط * ثانوي

 

 

 تفسريأسئلة اختبار مادة/ 
 الدور األول –الثاني الفصل الدراسي 
 هـــ 1440 – 1439للعام الدراسي 

رقم 
 السؤال

 الدرجة المستحقة
 اسم المراجع اسم المصحح

 كتابة   رقما  

     األول

     الثاني

     الثالث

     الرابع األول متوسط / الصف: ................................................................................................اسم الطالب: 

   الخامس تفسري  املادة: ....................................................................................... رقم اجللوس:
  

   السادس الزمن : ساعة ونصف هـ1440/  8/         اليوم والتاريخ
  

 رقًما الدرجة الكلية
 

   المجموع مخسة عشر  كتابة
  

   15 

 

 

 3من  1صفحة 
 

 م01/11/2017تاريخ اإلصدار :       0/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 
 
 

  ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة 
 

 أجب عن جميع األسئلة التالية في نفس الورقة وورقة التظليل  :
 ) كل فقرة نصف درجة ( :السؤال األول :  اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي وظللها في المكان المخصص للتظليل

 : نزلت سورة العنكبوت في – 1

 الطائف د  خيبر ج  مكة ب  المدينة أ

 : الوصايا التي في سورة العنكبوت الوصية بـ ....... وإقامة الصالة والمجادلة الحسنة للمخالفينمن  -2

 حج بيت هللا د  صوم رمضان ج  إيتاء الزكاة ب  قراءة القرآن أ

نَساَن بَِواِلَدْيِه ُحْسنًا ...{}  قال تعالى  -3 ْينَا اإْلِ  :نزلت هذه اآلية في  َوَوصَّ

 بن مالك أنس د  عثمان بن عفان ج  سعد بن أبي وقاص ب  الخطابعمر بن  أ

 : اْلِكتَاِب { معنى تالوة القرآن الكريم ِمنَ  اتُْل َما أُوِحَي إِلَْيكَ قال تعالى }  -4

 تالوة ألفاظه والعمل به د  تالوة ألفاظه فقط ج  تالوته وحفظه فقط ب  المحافظة عليه فقط أ

 :عدد آيات سورة الروم    -5

 عشرون آية د  تسعون آية ج  سبعون آية ب  ستون آية أ

 :اإلخبار بشيء مخوف تعريف لـ  -6

 التهديد د  اإلنذار ج  الخبر ب  الخوف أ

وُم {  -7  ( :ُغِلبَتِ معنى كلمة ) قال تعالى } ُغِلبَِت الرُّ

 ُهزمت د  حكمت ج  عدلت ب  انتصرت أ

 : َوَما يَْجَحُد بِآيَاتِنَا إَِّلَّ اْلَكافُِروَن { معنى كلمة ) يجحد (قال تعالى }  -8

 يشك د  ينقص  ج  يثبت ب  ينكر أ

 :كل لهو يضل عن سبيل هللا فهو  -9

 محرم د  مستحب ج  مباح ب  جائز أ
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 3من  2صفحة 

 

  18/02/2017تاريخ اإلصدار :       1/0رقم اإلصدار :         KH-P000-F00رقم النموذج : 
 
 
 

 :  { معنى كلمة )رواسي(  اأْلَْرِض َرَواِسيَ  فِي َوأَْلقَى  قال تعالى }  -10

 صخور كبيرة د  جبال ثابتة ج  أشجار كبيرة ب  حديد صلب أ

 : القول المقرون بالترغيب والترهيب، تعريف لـ -11

 المودة د  الحوار ج  الوعظ ب  النقاش أ

 :لقمان هو  -12

 عبد صالح د  ملك من المالئكة ج  رسول من الرسل ب  نبي من األنبياء أ

 : يضاعف هللا الحسنات فيجازي بالحسنة الواحدة -13

 تسعون حسنة د  سبعمائة حسنة ج  خمسمائة حسنة ب  مائة حسنة أ

 : ُهزَمت دولة الروم في أرض -14

 الشام د  الفرس ج  اليمن ب  الحجاز أ

 :  { مَ عَ { معنى كلمة } زَ  لَّن يُْبعَثُواَزَعَم الَِّذيَن َكفَُروا أَن  قال تعالى }  -15

 كذب د  قرر ج  تأكد ب  قال قوَّلً بغيرعلم أ

 معنى كلمة التغابن: من الغبن وهو .......: -16

 الشدة د  النقص ج  الغضب ب  الزيادة أ

 

   :أمام العبارة اخلاطئة  ( ×)العبارة الصحيحة و عالمة أمام ( √)عزيزي الطالب رجاًء ضع عالمة   السؤال الثاني :

 )        ( من كفر باهلل تعالى فإنه َّل يضر إَّل نفسه، حيث يبوء بخسارة الدنيا واآلخرة. 17

 التكبر والمشي بالخيالء ورفع الصوت تدل على حسن المعاملة للناس. 18

 

)        ( 

 )        ( الثانية والثالثون في ترتيب المصحف.سورة لقمان هي السورة  19

 )        (  أقرأ القرآن الكريم بتدبّر ألهتدي به. 20

 )        ( ذكر هللا في سورة العنكبوت من األنبياء صالًحا وموسى وعيسى عليهم السالم 21

 )        ( الدنيا أو في اآلخرةأَُراقُِب هللا تعالى فال أعمل عماًل يغضبه سبحانه فيعاقبني عليه في  22

 )        ( أتجنب كل ما يصدني ويشغلني عن قراءة القرآن الكريم كالغناء وغيره. 23

ْزَق ِلَمن يََشاُء َويَْقِدُر { معنى كلمة  } قال تعالى 24 ُ يَْبُسُط الِرّ  )        (  .: يستطيع( رُ يَْقدِ  )َّللاَّ

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

 أذكر ثالث وصايا من وصايا لقمان البنه؟ – أ

1 ............................................................................ 

2 ............................................................................ 

3............................................................................. 
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 ( نصف درجةكل فقرة )  

1.5 

 نصف درجة (كل فقرة )  



 

 
 3من  3صفحة 

 

  18/02/2017تاريخ اإلصدار :       1/0رقم اإلصدار :         KH-P000-F00رقم النموذج : 
 
 
 

  عزيزي الطالب قم باإلجابة على األسئلة التاليـة ::  رابعالسؤال ال

 ؟ُيشرتط لقبول العمل شرطان، ما هما -1

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

 علل/ ابتالء اهلل سبحانه وتعاىل للناس. -2

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

تََطْعتُمْ  فَاتَّقُوا }قال تعاىل  -3 َ َما اسْْْ ُكْم {، في هذه اآلية الكريمة أربعة أوامر أمر هللا  َّللاَّ َنفُسِْْ َمعُوا َوأَِطيعُوا َوأَنِفقُوا َخْيًرا أِلّ َواسْْْ

 أذكرها؟ ،بها

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

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

 

 

 وفقكم اهلل وملا حيبه ويرضاه

 ( نصف درجةكل فقرة )  
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