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 4من  9صفحة 
 

 

 ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة 

 م19/99/2197تاريخ اإلصدار :       1/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 

 
 
 

 : سكن قوم لوط عليه السالم يف   -1

 : أليكة هم قومأصحاب ا -2
 هود عليه السالم د  نوح عليه السالم ج  شعيب عليه السالم ب  صاحل عليه السالم أ

 :شديد ادللوحة هو ادلعىن ادلناسب لكلمة: -3

 سنا د  خلط ج  مرج ب  أجاج أ

 :اداب االستئذان وردت يف سورة : -4
 الشعراء د  ادلؤمنون ج  النور ب  احلج أ

 :نزلت سورةالفرقان يف  -5
  مكة د  بدر ج  الطائف ب  ادلدينة أ

 ...................:تكررت كلمة )تبارك( يف سورة الفرقان -6
  مرات6 د  مرات5 ج  مرات4 ب  مرات3 أ

 ( :اية تعبثون ريعأتبنون بكل ) :( يف قوله تعاىل ريعمعىن : )   -7
 ادلكان ادلنخفض د  القصورالقوية ج  البناءالعايل ب  ادلزارع الكثرية أ

 :..................دلكيال وادليزان من أعمال قوماتطفيف  -8
 هود عليه السالم د  شعيب عليه السالم ج  نوح عليه السالم ب   لوط عليه السالم أ
 
 

 الشام د  اليمن ج  احلجاز ب  مصر أ

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

         8 

 انتقل إىل الصفحة التالية إلكمال احلل انتقل إىل الصفحة التالية إلكمال احلل
 



 

 4من  2صفحة  
 

 م19/99/2197تاريخ اإلصدار :       1/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 

 :(هيالسورة اليت افتتحت بقوله تعاىل )تبارك  -9
 ادلؤمنون د  ادللك ج  التغابن ب  اجملادلة أ

 الكالم القبيح وماال ينفع هومعىن لكلمة: -11

 أاثما د  غراما ج  اللغو ب  لزاما أ
 :مةلمل يضيقوا يف النفقة هوادلعىن ادلناسب لك -11

 ِخْلَفة د   لزاما ج  قواما ب  يقرتوا  أ
 :نزل القرآن الكرمي مفرقاً يف  -12

 سنة 23 د  سنة 25 ج  سنة 33 ب  سنة 24 أ
َنا ِكَسفا ِمَن السماء(  -13  :معىن )ِكَسفا( يف قوله تعاىل )فََأْسِقْط عَليػْ

 الفرقان أنه: من سورة  اؼ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اليت ذكرت يف االايتأجل أوص -14

 :اليت أمرابالستئذان هبا يف سورة النور عددها األوقات -15
 3 د    4 ج  6 ب  5 أ

 
 قوم مدين نبيهم ادلرسل إليهم هو: -16

 عليه السالم هود د  عليه السالم صاحل ج  شعيب عليه السالم ب  عليه السالم إبراهيم أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مطرا شديدا د  ملكا  ج  حجارة ب  قطعا من العذاب أ

 شديدالقوة د  عبدهللا ج          رسول ب         نيب  أ

 انتقل إىل الصفحة التالية إلكمال احلل

 انتقل إىل الصفحة التالية إلكمال احلل



 

 4من  4صفحة  
 

 م19/99/2197تاريخ اإلصدار :       1/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 

 ( كل فقرة نصف درجة)  ( أمام العبارة اخلاطئة فيما يلي:) عالمةو  , ( أمام العبارة الصحيحة)عالمة ضع الثاين:السؤال 
 

 

 العالمة العبارة م
  . ألمم(: اواتقوا الذي خلقكم واجلبلةاألولني( يف قوله تعاىل ) اجلبلةمعىن قوله : )  17
  عليه السالم .                         سليمانمن األنبياء الذين ذكرت قصصهم يف سورة الشعراء  18
  قبيلة عاد كانت تسكن يف األحقاؼ. 19
                                    ميكائيل عليه السالمهو  النيب  ادللك ادلوكل إبنزال القران على 21
  .عليه السالم شعيب مثود أخاهمأرسل هللا إىل  21
  أصفياء عيسى وخواصه. احلواريون:هم 22
  معىن قوله: )أزاغوا( يف قوله تعاىل)فلمازاغوا أزاغ هللا قلوهبم(:أحبوا 23
  عاقب هللا قوم عاد ابلريح العاتية 24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قم ابإلجابة على األسئلة التالية:: الثالث  السؤال
 

 : ستنبط ثالث فوائد من قصص القران الكرمي_ ا أ

1_ ............................................... 

 ػ................................................._2

3 _............................................... 
 

 

 قم ابإلجابة على األسئلة التالية::  الرابع السؤال
 

 ذكر الدليل على تبشري عيسى عليه السالم بنبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ممادرست؟  ا -أ
 
 

................................................................................................................................. 
 ومل يرسل إليهم إال رسول واحد؟علل:كذب قوم نوح عليه السالم ادلرسلني _  ب

................................................................................................................................ 
 ماعقوبة من ارتكب جرميةاللواط ؟_ ج  

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