
 السعـوديةالعـربية  المملكـة

 وزارة التعليم
 لتعليم بالمنطقة الشرقيةل اإلدارة العامة

 بالجبيل التعليممكتب 

 الرحمــن الرحيــم الله بسـم

 
 هـ1441التاريخ :            /            /                

 ( 5)  تفسيرالمادة : 
 الثانوي نيالثاالصـــف : 
 ثالث ساعاتالزمـن : 

  االسم 
  الفصل    

  الرقم 

 
 :أ ( ضع المصطلح المناسب أمام العبارة المناسبة  ) -: ولالســـؤال األ

 [ التأويل –  البغي  -النفاق   – التفسير]  

 . مايؤول إليه الكالم فإن كان طلباً كان فعل المطلوبحقيقة  .................................../1

 .التعدي على الناس بغير حق ................................... /2

 . هو إظهار اإلسالم وإبطان الكفر   ...................................3

 .بيان معاني مفردات القرآن الكريم   ...................................4

 أذكرها ؟،إلى ثالثة أقسام بسة كما أتت في سورة األعرف لتنقسم األ) ب ( 

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

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

3................................... 

 
 

 

  -: لثانيالســـؤال ا

 أ/ اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي :

 

 هو ..... مؤلف كتاب ) الدر المنثور في التفسير بالمأثور(:  1

 ج/ اإلمام القرطبي ب/ اإلمام الطبري اإلمام السيوطيأ/ 

  قوله تعالى)  ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار (  هو: 2

 ج/ نداء عام نداء توبيخ وتقريعب/  أ/ نداء  كرامة

 :.....  : حكم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر3

 ج/ مباح ب/ مستحب واجبأ/  

 ....  : نزلت سورة األنفال في المدينة المنورة بعد غزوة4

 ج/  الخندق ب/ أحد بدرأ/ 

 وهم اليسمعون( هو سماع :  معنى قوله تعالى:) 5

 مماسبق الشيء ج/ ب/  التبليغ / تدبر وعظةأ

 ..... : أول سورة نزلت كاملة6

 ج/ يوسف الفاتحةب/  أ/  األنعام

 ...... : تعتبر سورة التوبة7

 مماسبقج/ الشيء  ب/ مكية مدنيةأ/ 

 أسئلة اختبارإتمام المرحلة الثانوية  
 )نظام مقررات(

 الثانيالفصل الدراسي : 
 هـ 1441 –1440الدراسي :العام 

 األول : الدور

7 
 

43 

 
36 



 ....   :  من أنواع وحي هللا إلى رسله8

 كل ماسبقج/   ب/ إلقاء المعنى في القلب أ/  تكليم هللا لرسله

 : وصف هللا الشمس هو9

 ضياء ونور ج/ ب/ نور ضياء أ/ 

  أسماء: )دار السالم ( اسم من 10

 ج/ الدنيا ب/ النار الجنةأ/  

   : من موضوعات سورة األنفال....11

 قصة موسىج/  ب/ فضح المنافقين غزوة بدرأ/ 

   .....العورة في الصالة : حكم ستر12

 ج/ مباح واجبب/  سنةأ/ 

   : التكاسل عن الصالة من صفات ..13

 ج/ الكفار ب/ المؤمنين المنافقينأ/ 

 معنى قوله تعالى : ) من غل(:  14

 ج/ المواالة ب/ الخير الحقد والبغضاء أ/ 

 : من أمثلة يسر الشريعة  في السفر...15

 ج/ ترك الصالة تمام الصالةإب/   قصر الصالةأ/ 

 مراد بقوله تعالى : ) عند كل مسجد (ال: 16

 ج/ الوقت ب/ المكان  الصالةأ/ 

 اليهود أوامر ربهم..: اليوم الذي خالف فيه 17

 اإلثنينج/   السبت ب/ أ/ األحد

 : المنهج الصحيح في البدء بالدعوة إلى هللا..18

 أ/ الصوم أ/ الصالة التوحيد أ/ 

 

        ) ب ( أ / ضع عالمة )  صح ( و ) خطأ ( أمام ما يناسبها 

 
 
  

 انتهت األسئلة                                                                                             

 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والسداد        

 كعب ابراهيم أ . 

 اإلجابة العبـــــــــــــــــــــــــــــارة م

  .الجهاد مرتبط  بإذن ولي األمر  1

  هللا تعالى يجازي على السيئة بمثلها من غير تضعيف. 2

  اإلفتاء بغير علم من افتراء الكذب على هللا. 3

  .الصلوات الخمس يكفرن الذنوب صغيرها وكبيرها 4

  من أسماء سورة التوبة ، الفاضحة. 5

  نور هللا ، والصد عن سبيل هللا.من صفات المنافقين السعي إلطفاء  6

  .يقبل عمل الكافرهللا سبحانه وتعالى  7

 
7 


