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 الهدي النبوي والرقائق

مْؤ )ما المراد بنفً اإلٌمان فً قوله صلى هللا علٌه وسلم   .1  دُي ُي نُي  َالحَال مِم ٌُي ْؤ   ؟ (... َال 

  .عدم بلوغ درجة األنبٌاء والصدٌقٌن والشهداء فً إٌمانه -ا  

  .نفً اإلٌمان من أصله -ب  

  .عدم بلوغ درجة الصحابة فً إٌمانه -ج  

  .نفً بلوغ حقٌقة اإلٌمان ونهاٌته -د  

  : عظم ما ٌجب حفظه من النواهً التً نهى هللا عز وجل عنهاما   .2 

    .اللسان والسمع -ب   .اللسان والبصر -ا  

  .اللسان والفرج -د .السمع والبصر -ج  

  هل ت فر األعمال الصالحة ال بائر والصغائر؟  .3 

       . إال الصغائراألعمال الصالحة ال ُتكفِّر -ا  

 الصغائر مطلقاً،وال ُتكفِّر الكبائر ،ولكن ٌشترط التوبة وعدم اإلصرار على األعمال الصالحة ُتكفِّر -ب  
 .الصغائر

 

  . الصغائر والكبائر مماً األعمال الصالحةُتكفِّر  -ج  

  . الكبائر وال الصغائر األعمال الصالحةال ُتكفِّر -د  

ا:) صلى هللا علٌه وسلمما المراد بالولً فً قول هللا تعالى على لسان نبٌه  .4  ًّ ٌ لِم ى لًِم وَال ادَال نْؤ عَال  ؟ (مَال

  .                      الرسول صل هللا علٌه وسلم -ا  

  .جمٌع األنبٌاء والرسل -ب  

  .   المتقرب إلى هللا بأداء الفرائض واجتناب النواهً -ج  

  .أصحاب الخوارق والممجزات -د  

دِم ِم ):ماذا ٌقصد ب لمة األنجاد فً قول الراوي  .5  نْؤ نْؤ عِم ادٍد مِم جَال ااِم بِم َالنْؤ دَال رْؤ عَال َال  ِملَالى  ُيمِّن الدَّن انَال بَال وَال رْؤ نَال مَال لِم ِم بْؤ دَال الْؤمَال بْؤ   ؟( َالنَّن عَال

  أعطٌات من بٌت مال المسلمٌن -ب الخدم -ا  

  متاع البٌت من نمارق وفرش -د قطع قماش -ج  

  هل ٌنقطع الهجران بالسالم ؟  .6 

  .ال ٌنقطع الهجران بالسالم من أحد الطرفٌن إال إذا ردَّ اآلخر علٌه -ا  

  .ال ٌنقطع الهجران بالسالم وحده بدون المودة إلى مودة الطرف اآلخر -ب  

  .ٌنقطع الهجران بالسالم من أحد الطرفٌن -ج  

د علٌه من قاطمه أم لم ٌُرد -د     .ٌنقطع الهجران بالسالم سواء تم الرَّ

تدبرت هذا الحدٌ  ف دهشنً، و دت  طٌش،فوا  سفا  من الجهل  ):ما الحدٌ  الذي قال فٌه بعض العلماا  .7 
 ؟(بهذا الحدٌ ، وقلة التفهم لمعنا 

 

اتٍت ) -ا   لِإمَي لُِّم َي كَي ا ُ الَيُم إِإنًِّ أُعَي تَي ) -ب (.ٌَي ا ُكنْي ُ مَي ٌْي    (.اتَّقِإ هللاِإ حَي

ٌَّاتِإ ) -ج   اُل بِإالنِّ مَي عْي
ا األَي هُ ) -د  (.إِإنَّمَي ٌِّرْي ٌُغَي لْي ًرا فَي كَي ُكمْي ُمنْي نْي أَي  مِإ نْي رَي    (.مَي

بُيوَّن ِم : ) صلى هللا علٌه وسلم لى ماذا ٌشٌر قوله  .8  الَالمِم النُّن نْؤ  َال رَال َال النَّنااُي مِم ا  َالدْؤ مَّن   ؟( ِمنَّن مِم

 . الكرام وقد جاء بمدهم أقوام تناقلوا أحادٌ هصلى هللا علٌه وسلم أن هذا مأ ور عن صحابة النبً -ا  

  .أن هذا مأ ور عن األنبٌاء المتقدمٌن، وأن الناس تداولوه بٌنهم وتوار وه عنهم  -ب  

  . جاءت فً كتب األنبٌاء السابقٌن صلى هللا علٌه وسلمأن نبوة النبً -ج  

  .أن هنا  قسم من األحبار والرهبان أدركوا كالم بمض األنبٌاء السابقٌن -د  

ظمل بقمم الرصاص بشكل . سؤال موضوعي من نوع االختيار من متعدد، اإلجابة عنها إجبارية (100)يتكون هذا االختبار من 
. غامق الدائرة التي تشير إلى اإلجابة الصحيحة في المكان المخصص لذلك في نموذج اإلجابة المرفق
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  ما  قوى درجات  ن ار المن ر و ضعفها  ما وردت فً الحدٌ  النبوي ؟  .9 

  .التغٌٌر بالٌد ، م باللسان، م بالقلب -ا  

  .التغٌٌر بالقلب،  م باللسان، م بالٌد -ب  

  .التغٌٌر باللسان ، م بالٌد، م بالقلب -ج  

  .التغٌٌر بالٌد، م بالقلب، م باللسان -د  

هُي )ما الباب الذي ٌندرج تحته حدٌ    .10  لِممُي ٌُيسْؤ هُي ، وَال َال  لِممُي ظْؤ َاٌل لِممِم  َال  و الْؤمُيسْؤ  ُي
لِممُي  َال   ؟ (الْؤمُيسْؤ

  .تراحم المؤمنٌن وتماطفهم -ب تفرٌج الكرب -ا  

  .نصرة األأل ظالماً أو مظلوماً  -د تحرٌم الظلم -ج  

  ؟ ما عالمة  عراض هللا عن العبد  .11 

ٌُمنٌه من األمور -ب .أن ٌجمل شغله فٌما ال ٌمنٌه -ا     .أن ٌجمله ٌتكلم فٌما 

ٌُشغله بأهل بٌته وحاجاتهم -ج     .أن ٌجمل سٌئاته أك ر من حسناته -د .أن 

ٌرَال ِم )فٌمن قٌلت هذ  العبار    .12  شِم و الْؤعَال   ؟ (بِمئْؤاَال  َال ُي

  .ُعٌٌنة بن حصن -ب .عبد هللا بن أُبً بن سلول -ا  

  .ُمسٌلمة الكذاب -د .عبد هللا بن سبأ -ج  

ٌُيراد بالبدعة فً قوله صلى هللا علٌه وسلم   .13  الَاللَالةٌة  ):ماذا  ةٍد ضَال عَال لَّن بِمدْؤ   ؟(  ُي

  .كل أمر مستحدث بمد عهد أصحاب المذهب األربمة -ا  

  .كل أمر مستحدث لم ٌكن على زمن الرسول صلى هللا علٌه وسلم والخلفاء الراشدٌن -ب  

  .كل أمر مستحدث له أصل من الشرع ٌدل علٌه -ج  

  .كل أمر مستحدث ال أصل له فً الشرٌمة ٌدل علٌه -د  

وا):ما الفرق بٌن التحسا والتجسا فً قوله صلى هللا علٌه وسلم  .14  سُي سَّن وا، وَال َال تَالجَال سُي سَّن  ؟(وَال َال تَالحَال

  .التحسس البحث عن المورات، والتجسس االستماع لحدٌث الناس -ا  

  .التحسس االستماع لحدٌث الناس، والتجسس البحث عن المورات وتتبمها -ب  

  .التحسس تمنً زوال النممة، والتجسس تتبع عورات القوم -ج  

  .التحسس التفتٌش عن بواطن األمور، والتجسس التفتٌش عن ظواهر األمور -د  

ا  ):ماذا  جاب النبً صلى هللا علٌه وسلم الصحابً الذي س له  .15  تَال  ِمذَال ٌْؤ ا  َالفَالرَال َال لُيومًّ ظْؤ انَال مَال ا  َال رُي ُي  ِمذَال صُي ولَال هللاِم  َالنْؤ سُي ا رَال َاٌل
رُي ُي  صُي ٌْؤ َال  َالنْؤ ا  َال الِممًّ انَال ظَال  ؟ ( َال

 

  .أخذ الحق له ممن ظلمه -ب .منمه من التكبر -ا  

  .الشكو  إلى الحاكم أو إلى من ٌنوبه -د .منمه من الظلم -ج  

ةِم )لماذا قال النبً صلى هللا علٌه وسلم فً الحدٌ    .16  امَال َاٌل مِم الْؤقِم وْؤ َاٌل بِم  رَال نْؤ  ُي ةًّ مِم بَال رْؤ هُي  ُي نْؤ ُي عَال
فَّناَال هللاَّن نْؤ )ولم ٌقل  (نَال ةًّ مِم بَال رْؤ  ُي

بَالاتِم  رُي هِم ) ما قٌل فً التٌسٌر والتعسٌر  ( الدنٌا واآل ر  ُي ٌْؤ لَال ُي عَال
رَال هللاَّن َاٌلسَّن رٍد  سِم عْؤ لَالى مُي رَال عَال َاٌلسَّن نْؤ  مَال اآل ِمرَال ِم فًوَال ا وَال َاٌل نْؤ   ؟ الدُّن

 .ألن الُكرب تحصل لكل أحد فً الدنٌا،بخالف اإلعسار والمورات المحتاجة إلى الستر -ا  

  .ألن ُكرب اآلخرة بالنسبة إلى ُكرب الدنٌا ال شًء -ب  

  .ألن اإلنسان المؤمن ٌنبغً علٌه أن ٌرضى بكرب الدنٌا  -ج  

  .ألن ُكرب الدنٌا ٌمكن لإلنسان أن ٌتغلب علٌها -د  

سَال َال لَالهُي فِمً ) ٌ   زال العلماا التعارض بٌن قوله صلى هللا علٌه وسلم   .17  ٌُينْؤ قِمهِم وَال زْؤ طَال لَالهُي فِمً رِم سَال ٌُيبْؤ نْؤ 
بَّن  َال نْؤ  َالحَال مَال

هُي  حِممَال لْؤ رَال َاٌلصِم رِم ِم فَاللْؤ  َال
 و ون اآلجال وا رزاق مقدر    تزٌد و  تنقص؟ (  َال

 

  .أن المراد بقاء ذكر المٌت الجمٌل بمده فكأنه لم ٌمت -ا  

  .أن هذه الزٌادة تكون فً اآلخرة بك رة النمٌم الدائم  ٌر المنقطع والحٌاة بدون موت -ب  

  .أن هذه الزٌادة ٌقصد بها البركة فً الممر وفً التوفٌق للطاعات -ج  

  .أن هذه الزٌادة على الحقٌقة للتشجٌع على صلة األرحام -د  

نِم ): من الش ص الذي قصد  النبً صلى هللا علٌه وسلم بقوله  .18  ٌْؤ هَال جْؤ و الْؤوَال رَّن النَّنااِم ذُي   ؟(  ِمنَّن شَال
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  .الذي ٌأتً كل طائفة من الناس وٌظهر أنه منهم ومخالف لآلخرٌن ومبغض لهم  -ا  

 .الذي ٌأتً كل طائفة من الناس وٌحاول أن ٌوقع الفتنة بٌنهم عند اإلصالح بٌنهم -ب  

  .النمام الذي ٌقوم بنقل الكالم لكل طائفة من الناس بهدف اإلفساد بٌنهم -ج  

  .المغتاب الذي ٌغتاب الناس وٌذكرهم بما ٌكرهون -د  

  ما جزاا من همَّن بحسنة ولم ٌفعلها؟  .19 

  .تكتب له عشر حسنات وإن لم ٌمملها -ا  

  .ال ٌكتب له شًء ألنه لم ٌمملها -ب  

  .تكتب له حسنة كاملة وإن لم ٌمملها -ج  

  .تكتب له عشر حسنات وتضاعف إلى أضماف ك ٌرة  -د  

 ما سبب  باحة النبً صلى هللا علٌه وسلم هجر المسلم أل ٌه المسلم فً ال ال ة األٌام األولى؟  .20 

  .لٌبٌن جواز االنتصار للنفس -ا  

  .لٌبٌن األهواء المضلة الموجبة للتبا ض والتنازع -ب  

  .لٌشمر الطرف المخطأ بخطئه فٌمتذر -ج  

 .ألن اآلدمً مجبول على الغضب وسوء الخلق المارض، فمفً فً األٌام األولى لٌذهب ذل  المارض -د  

 (2( + )1)النحو 

   ي  األسماا اآلتٌة ٌعد  من األسماا المبنٌة؟  .21 

نْي  -ب .  إبراهٌم -ا     .    مَي

ًّي  -د .عصا -ج     .عل

رُي اإلنسانُي و ن ى له الذ رى:"فً قوله تعالى (جًاَال )ما نائب الفاعل للفعل   .22  مَال ٌومئذٍد ٌتذ    ؟" وجًاَال ٌومئذٍد بجهنَّن

  .(بجهنم)شبه الجملة  -ب .           ضمٌر مستتر تقدٌره هو -ا  

  .اإلنسان -د .                (ٌومئذٍت )شبه الجملة -ج  

نً  ن   فاضل):فً قولنا (بلغ)ما فاعل الفعل   .23    ؟(بلَالغَال

  .  ضمٌر مستتر -ب .الٌاء -ا  

  .النون -د .المصدر المؤول -ج  

  ؟"لن نبرح علٌه عا فٌن:"فً قوله تعالى (عا فٌن)ما  عراب   .24 

  .تمٌٌز -ب .حال -ا  

  .خبر لن نبرح -د .  اسم لن نبرح -ج  

ما  مر   ذا  راد شٌئا  ن ٌقول له  ن فٌ ون:"فً قوله تعالى ( ان)ما نوع   .25    ؟" ن 

  .  التامة -ب .الناقصة -ا  

  .االست نائٌة -د .   الزائدة -ج  

  ؟" لٌا هللا ب ح مِم الحا مٌنَال :"فً قوله تعالى  ( ح م)ما  عراب   .26 

  .  خبر لٌس -ب .  اسم مجرور -ا  

  .نمت -د .  اسم لٌس -ج  

  ؟" ن  فٌها قوما جب ارٌن:"فً قوله تعالى ( ن  )ما اسم   .27 

  .جبارٌن -ب .   (فٌها)شبه الجملة  -ا  

  .قوما -د .محذوف -ج  

  ؟"  تقربوا الصال  و نتم س ارى حتى تعلموا ما تقولون:"ما نوع الحال فً قوله تعالى  .28 

  .مفرد -ب .جملة اسمٌة -ا  

  .جملة فملٌة -د .   شبه جملة -ج  

  ؟(مأل هللا قلب  سرورا):فً قولنا  (سرورا) ما  عراب  .29 
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  .  مفمول به -ب .   تمٌٌز ذات -ا  

  .تمٌٌز نسبة -د .   حال -ج  

  ؟"ذهب هللا بنورهم:"ما معنى الباا فً قوله تعالى  .30 

  .  التملٌل -ب .  اإللصاق -ا  

  .التمدٌة -د .  الموض -ج  

  ؟"قالوا لب نا ٌوما  و بعض ٌوم:"فً قوله تعالى ( و)ما معنى   .31 

  .  اإلباحة -ب .التخٌٌر -ا  

  .الش ّي  -د .  اإلضراب -ج  

  ؟( بنات  ُي رجامعةد ل ال):فً قولنا ( ُي ر)ما ضبط  لمة   .32 

رُ  -ا   رٌر  -ب .       أُخَي   .      أُخَي

راً  -ج   رَي  -د .          أخَي   .أُخَي

بِملْؤ ؟: فً قولنا  (فاعل )ما  عراب   .33    ٌا فاعل ال ٌر  َالقْؤ

ًّي ألنه مضاف -ا     .مناد  منصوب ألنّيه شبٌه بالمضاف -ب .        مناد  مبن

ًّي ألنّيه شبٌه بالمضاف -د .    مناد  منصوب ألنّيه مضاف -ج     .مناد  مبن

  رب  رمٌة من غٌر رامٍد ؟: فً قولهم  (رب  )ما معنى   .34 

  .      التقلٌل -ب .    اإللصاق -ا  

  .التك ٌر -د .     االستمالء -ج  

  :صحٌحة ي  الجمل اآلتٌة   .35 

  .      كان لً ا نً عشر صدٌقا -ا  

  .وقفت على خمسةِإ عشرَي مبح ا فً اللغة المربٌة -ب  

  .    فً الكلٌة سبع تخصصات -ج  

  . موادَّ خمس فً ُتهُ اختبر -د  

 :فً قول هند بنت عتبة  (تبنا) لمة ما الش ل الصحٌح ل  .36 
 نحن بنات طارق    نمشً على النمارق ؟

 

  .      بناتِإ  -ب .     بناتُ  -ا  

  .بناتٍت  -د .     بناتَي  -ج  

  : ٌن نجد اإلغراا فً ما ٌ تً  .37 

  .   األسدَي األسدَي  -ا  

  .  نحن المرب أوفى الناس بالمهود -ب  

  .ما أكرم سمٌدٌر إال خالداً  -ج  

  أخا  أخا  إنّي من ال أخا له   كساعٍت إلى الهٌجا بغٌر سالح   -د  

  ؟"واذ روا هللا   ٌرا:"فً قوله تعالى  (  ٌرا) ما  عراب  .38 

  .نمت منصوب -ب .مفمول مطلق ناب عن فمله -ا  

  .حال -د .مفمول مطلق ناب عن مصدره -ج  

: الوارد   و  فً قول الشاعر (مذهب) ما الضبط الصحٌح ل لمة  .39 

  وما لً     ل  حمد شٌعة    وما لً    مذهب الحق مذهبُي 

 

  .  مذهبَي  -ب .مذهبْي  -ا  

  .مذهبِإ  -د .  مذهبُ  -ج  

: فً قول الشاعر (جعت)ما  عراب جملة  .40 

عتَال     و  تشربُي الجمانَال المنضد       نتَال   ت  لُي النضارَال  ذا جُي
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  .جزم فمل الشرط -ب .جرّي مضاف إلٌه -ا  

  .رفع خبر مبتدأ -د .   جزم جواب الشرط -ج  

  عجاز القر ن ال رٌم

  ما المقصود باإلعجاز النفسً؟  .41 

  تأ ٌر القرآن فً النفوس                            -ا  

  تمزٌق القرآن لحواجز الغٌب -ب  

  حدٌث القرآن عن النفس اإلنسانٌة                -ج  

  حدٌث القرآن عن أصناف الناس ومشاعرهم -د  

  من  ول من  شار  لى  ن القر ن ال رٌم معجز بت  ٌر  فً نفوا مستمعٌه ؟  .42 

  الباقالنً                 -ب الخطابً             -ا  

  الهمذانً -د الرمانً             -ج  

  ؟"والصبح  ذا تنفا" قوله تعالى التالٌة  شار  لٌها  صائص التصوٌر الفنً  ي  .43 

  التخٌٌل بالتشخٌص          -ب التناسق الفنً        -ا  

  االستمارة -د التجسٌم           -ج  

  ؟"وهللا ٌرزق من ٌشاا  بغٌر حساب"عالم ٌدل التعبٌر بالفعل المضارع فً قوله تعالى   .44 

  التجدد واالستمرار       -ب ال بوت           -ا  

  التمظٌم -د التناسق           -ج  

   ٌ  راعى اإلسالم الفقراا فً تشرٌع الز ا  ؟  .45 

  حرص اإلسالم على أن ٌجنب الفقٌر  قل المنّي فهو ٌُمطى دون أن ٌكدره شًءي -ا  

 ٌفرض اإلسالم حقا  ابتا لجمٌع الفقراء سواء كان فقٌرا أصال أم ممن كان  نٌا فافتقر -ب  

  ٌحرص اإلسالم على أن ٌمطً الفقراء ما ٌسد رمقهم وٌسد حاجتهم فحسب -ج  

  ٌحرص على إعطاء الفقٌر كفاٌة أسبوع واحد -د  

  ي اآلٌات التالٌة ٌشٌر  لى التناسق الفنً بالتقابل بٌن صورتٌن  حداهما حاضر  واأل رى ماضٌة؟  .46 

  "إن شر الدواب عند هللا الصم البكم الذٌن ال ٌمقلون " -ا  

  "والذٌن كفروا ٌتمتمون وٌأكلون كما تأكل األنمام والنار م و  لهم " -ب  

  "خلق اإلنسان من نطفة فإذا هو خصٌم مبٌن " -ج  

  "وإن منكم لمن لٌبطئن" -د  

  من الذي لم ٌرتض القول ب ن فً القر ن  عجاز علمً بحجة  ن األمة  مٌة ؟  .47 

  سٌد قطب                                           -ب الشٌخ محمد الغزالً                                    -ا  

  أبو بكر الشاطبً -د الشٌح محمد شلتوت -ج  

  ؟"ولتعلمن نب   بعد حٌن" قوله تعالى فً  القر نً اإلعجازما نوع  .48 

   ٌبً مستقبلً -ب  ٌبً حاضر                            -ا  

  نفسً -د  ٌبً ماضً                          -ج  

  ؟"و غرٌنا بٌنهم العداو  والبغضاا " ي القٌم نجدها فً قوله تعالى   .49 

  بٌانٌة وعلمٌة        -ب بٌانٌة واقتصادٌة          -ا  

  بٌانٌة وتارٌخٌة -د بٌانٌة وتشرٌمٌة        -ج  

  عالم تدل  لمة الجوع فً القر ن ال رٌم؟  .50 

  إحساس األحٌاء بحاجتهم إلى الطمام                -ا  
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  المقاب والفقر المدقع -ب  

  اإلصابة بالقحط                                     -ج  

  حاجة األنمام والدواب إلى الطمام -د  

  : ن القر ن معجز فً ما الذي ا تار  عبد القاهر الجرجانً وجها من وجو   عجاز القر ن ال رٌم؟  .51 

  ألفاظه -ب نظمه                         -ا  

  الصرفة -د استماراته                  -ج  

  ي اآلٌات التالٌة تتحد  عن وقت  برام صلح الحدٌبٌة ، وقد  ان المسلمون  حوج ما ٌ ونون للس ٌنة ؟  .52 

  "فأنزل هللا سكٌنته على الرسول و على المؤمنٌن "  -ا  

  "فأنزل السكٌنة علٌهم... لقد رضً هللا عن المؤمنٌن إذ ٌباٌمون  تحت الشجرة "  -ب  

  "هو الذي أنزل سكٌنته فً قلوب المؤمنٌن لٌزدادوا إٌمانا مع إٌمانهم " -ج  

  "فأنزل هللا سكٌنته علٌه وأٌده بجنود لم تروها " -د  

 ؟"فقذ  فً قلوبهم الرعب:" فً ش ن من جاا  التعبٌر ب لمة القذ  بدل اإللقاا فً قوله تعالى   .53 

  هالكافرٌن الذٌن ٌقاتلون وجهاً لوج -ا  

  المنافقٌن الذٌن ٌقاتلون المسلمٌن وجهاً لوجه -ب  

  الٌهود الذٌن ٌقاتلون المسلمٌن وجهاً لوجه -ج  

  الٌهود الذٌن ٌقاتلون المسلمٌن من وراء جدر -د  

  ؟" الذي  لقنً فهو ٌهدٌن ، والذي هو ٌطعمنً وٌسقٌن :"ما سر التعبٌر بضمٌر الفصل فً قوله تعالى  .54 

  ٌأتً مع القضاٌا التً ٌمتقد الناس أنها بٌد هللا وحده للتأكٌد -ا  

   وحدهفٌؤكد لهم أنها بٌد هللا.مع القضاٌا التً ٌمتقدون أنها بأٌدٌهم ، ولهم دخل فٌها -ب  

  مع القضاٌا التً ٌمتقدون أنها بٌد هللا وبٌد  ٌره كذل  -ج  

  مع القضاٌا التً ال ٌمتقدون فٌها شٌئا وال ٌمرفونها -د  

ٌا معشر الجن واإلنا  ن استطعتم  ن تنفذوا من  قطار السموات و األرض :" لم قدم الجن فً قوله تعالى  .55 
 ؟" فانفذوا 

 

  ألنهم األسبق فً الخلق -ا  

  التقدٌم مراعاة للجرس -ب  

  ألنهم األقدر على االختراق والنفاذ                -ج  

  زاناً ألنهم األعقل واألك رات -د  

  ما الشرط الواجب توافر  لقبول اإلعجاز العلمً؟  .56 

  .أن ٌكون التفسٌر حسب النظرٌات الملمٌة -ا  

  .أن ٌكون التفسٌر موافقاً ألقوال التابمٌن -ب  

  .أن ٌكون موافقاً للهجات المربٌة الٌوم -ج  

  .أن ٌكون موافقاً للصحٌح المأ ور عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم -د  

   صحٌحة ؟لٌست ي العبارات التالٌة   .57 

  ممنى التاء فً كلمة ممجزة النقل من الوصفٌة إلى االسمٌة -ا  

  كلمة الممجزة تمد من األضداد -ب  

  الممجزة لغة التأخر والقصور -ج  

  التاء فً كلمة ممجزة ال ٌمكن أن تكون للتأنٌث -د  

  ما ال تاب الذي شرح فٌه عبد القاهر الجرجانً نظرٌة النظم؟  .58 

  الرسالة الشافٌة                                                              -ب أسرار البال ة                                    -ا  

  التوضٌح فً البال ة -د دالئل اإلعجاز                                   -ج  
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  : نها تتحد  ؟(ولمن صبر وغفر  ن ذل  لمن عزم األمور )ما السر فً ت  ٌد قوله تعالى   .59 

 عن مصائب ٌوقمها باإلنسان شخص ما وهو ٌر ب باالنتقام، فجاء التأكٌد لٌح ه على الصبر -ا  

  لى الصبرععن مصائب لٌس فٌها  رٌم كالمرض ، فجاء التأكٌد للحث  -ب  

  عما ٌصٌب اإلنسان فً ممار  القتال -ج  

  عن صبر الرجل على زوجه -د  

  ؟" نا  عطٌنا  ال و ر"ما الفوائد التً ذ رها الزم شري فً قوله تعالى   .60 

  التمبٌر بإن التً تدل على أن الوعد فً المستقبل -ا  

  الكو ر هو نهر فً الدنٌا ونهر فً اآلخرة -ب  

  عبٌر بالماضً لٌدل على تحقق األمر ولٌس مجرد وعدالت -ج  

  ٌدل على االبتداء (إن  )الحرف  -د  

 علوم القر ن ال رٌم

  ؟(علوم القر ن)ماذا ٌسمى علم   .61 

  أصول الفقه -ب أصول التفسٌر -ا  

  الفقه -د أصول الحدٌث -ج  

  ؟{و وحى رب   لى النحل  ن ات ذي من الجبال بٌوتاًّ }ما معنى الوحً فً قوله تعالى   .62 

  اإللهام الغرٌزي للحٌوان -ب التبلٌغ واإلعالم -ا  

  اإللهام الفطري لإلنسان -د اإلشارة والرمز -ج  

  ؟ما صور  الوحً التً  علنت بداٌة نزول الوحً على سٌدنا محمد علٌه السالم  .63 

   المل  م ل صلصلة الجرسهأن ٌأتً -ا  

  التكلٌم اإللهً ٌقظة -ب  

  الرؤٌا الصادقة فً المنام -ج  

  التكلٌم اإللهً مناماً  -د  

و وحٌنا  لى  م موسى  ن  رضعٌه فإذا  فت علٌه ف لقٌه فً الٌم )ما البشارتان اللتان وردتا فً قوله تعالى   .64 
 ؟{و  ت افً و  تحزنً  نا رادو   لٌ  وجاعلو  من المرسلٌن

 

   (ألقٌه)،  (أرضمٌه) -ا  

   (خفت علٌه)،  (أوحٌنا) -ب  

  (وال تحزنً)،  (وال تخافً) -ج  

  (وجاعلوه من المرسلٌن)،  (رادوه إلٌ ) -د  

 م مر  عرض محمد صلى هللا علٌه وسلم القر ن ال رٌم على جبرٌل علٌه السالم فً العام األ ٌر من   .65 
 حٌاته؟

 

  مرتان -ب مرة واحدة -ا  

  أربع مرات -د  الث مرات -ج  

   من  سباب عدم جمع القر ن ال رٌم زمن الرسول علٌه السالم؟لٌست ي التالٌة   .66 

  نزول القرآن الكرٌم مفرقاً  -ا  

  لم ٌوجد من دواعً الجمع م ل ما وجد فً عهد أبً بكر وع مان -ب  

  كان القران الكرٌم عرضة للنسخ -ج  

  كان ترتٌب اآلٌات والسور حسب النزول -د  

  ؟(وقد  نت ت تب الوحً لرسول هللا فتتبع القر ن فاجمعه)من المقصود بقول  بً ب ر   .67 

  عمر بن الخطاب -ب زٌد بن  ابت -ا  

  عبد هللا بن عباس -د ع مان بن عفان      -ج  

  تابة الحرو  وال لمات القر نٌة على الطرٌقة التً  مر ع مان اللجنة الرباعٌة ب تابة )ماذا ٌطلق على   .68 
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 ؟ (القر ن ال رٌم علٌها

  الرسم الم مانً -ب إعجام القرآن الكرٌم -ا  

  تجزئة القرآن الكرٌم -د شكل القرآن الكرٌم -ج  

  ما الح مة األولى لنزول القر ن ال رٌم منجماًّ؟  .69 

  التلطف بالنبً صلى هللا علٌه وسلم  -ا  

  تسهٌل حفظ القرآن الكرٌم وفهمه -ب  

  ت بٌت قلب النبً صلى هللا علٌه وسلم -ج  

  التدرج فً تشرٌع األحكام -د  

  ؟( سباب النزول)من م ل   تاب   .70 

  السٌوطً -ب الواحدي -ا  

  الزركشً -د الزرقانً -ج  

   ي التالٌة تم ل المنهج العلمً فً معرفة سبب النزول؟  .71 

  الرواٌة الصحٌحة عن الرسول أو الصحابى -ا  

  الرواٌة الصحٌحة عن الرسول أو التابمً -ب  

  الرواٌة الصحٌحة عن الصحابى او التابمً -ج  

  ممرفة تارٌخ نزول اآلٌات -د  

  ما الر ي الراجح عند جمهور العلماا فً الح م المستفاد من  ٌة السرقة؟  .72 

  المبرة بخصوص السبب ال بمموم اللفظ -ا  

  المبرة بمموم السبب ال بخصوص اللفظ -ب  

  المبرة بخصوص اللفظ ال بمموم السبب -ج  

  المبرة بمموم اللفظ ال بخصوص السبب -د  

  ؟(ما نزل بالمدٌنة وح مه م ً)ما السور  القر نٌة التً  درجها العلماا فً باب   .73 

  الحشر    -ب المجادلة -ا  

  المنافقون -د الممتحنة -ج  

   ي التالٌة من  صائص القر ن الم ً؟  .74 

  مجادلة أهل الكتاب بالتً هً أحسن -ا  

  تفصٌل أحكام الحدود -ب  

  مجادلة المشركٌن بالبراهٌن واآلٌات الكونٌة -ج  

 طول اآلٌات والسور  -د  

  ؟(رفع الح م الشرعً بدلٌل شرعً مت  ر عنه)ماذا ٌسمى المصطلح التالً   .75 

  النسخ لغة -ب التخصٌص -ا  

  النسخ اصطالحاً  -د التممٌم -ج  

  من العالم الذي  لط بٌن النسخ والت صٌص؟  .76 

  الزركشً -ب أبو مسلم األصفهانً -ا  

  السٌوطً -د ابن حجر المسقالنً -ج  

ما نوع نسخ البدل فً التوجه  لى القبلة من بٌت المقدا فً القدا الشرٌ   لى ال عبة المشرفة فً م ة   .77 
 الم رمة؟

 

  أخف -ب أ قل -ا  

مساوِإ  -ج  

 

  أعظم -د

   ي العبارات التالٌة معتمد  لمعرفة الناسخ والمنسوخ؟  .78 

   بوت احد النصٌن قبل األخر فً المصحف -ا  

  ممرفة التارٌخ -ب  

  إسالم أحد الرواٌٌن قبل اآلخر -ج  
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  اجتهاد المجتهد -د  

   ي التالٌة من األم لة على المتشابه فً القر ن ال رٌم؟  .79 

  آٌات الصفات -ب الوعد والوعٌد    -ا  

  آٌات الحالل والحرام -د األوامر والزواجر -ج  

ف ما الذٌن  منوا فٌعلمون  نه }ما الح مة من ورود المتشابه فً القر ن ال رٌم المستفاد  من قوله تعالى   .80 
 ؟{الحق من ربهم و ما الذٌن  فروا فٌقولون ماذا  راد هللا بهذا م الًّ 

 

  إقامة الحجة على عجز اإلنسان والتقلٌل من  روره -ا  

  كمال الحجة بالقرآن الكرٌم على المرب -ب  

  حفز الملماء على التدبر والتأمل والبحث -ج  

  االبتالء واالختبار -د  

التالو  والتجوٌد والحفظ 

  ما ح م التجوٌد العملً لقارئ القر ن ال رٌم ؟  .81 

  مندوب  -ب الوجوب المٌنً -ا  

  جائز -د فرض كفاٌة -ج  

   ي العبارات التالٌة صحٌحة؟  .82 

 اتفاقب {إنه من سلٌمان وإنه بسم هللا الرحمن الرحٌم}البسملة لٌست جزءاً من آٌة فً قوله تمالى  -ا  
 الملماء

 

  البسملة هً اآلٌة األولى من سورة الفاتحة فً رواٌة حفص عن عاصم عند الكوفٌٌن -ب  

  حكم البسملة عند افتتاح القراءة بأول السورة عند القراء عامة مستحب -ج  

  حكم البسملة عند افتتاح القراءة بغٌر أول السورة هو عدم اإلتٌان بها ألنه األفضل -د  

  ؟(وانحر)ما ح م التجوٌد فً  لمة   .83 

  إد ام -ب إظهار حلقً فً كلمة    -ا  

  إخفاء -د إظهار حلقً فً كلمتٌن -ج  

  ما حرو  اإلدغام بغنة؟  .84 

  (ٌرملون)مجموعة فً كلمة  -ا  

  الراء والالم -ب  

  (ٌنمو)مجموعة فً كلمة  -ج  

  الراء والمٌم -د  

  ؟(منضود)ما ح م التجوٌد فً  لمة   .85 

  إظهار حلقً -ب إخفاء شفوي -ا  

  إخفاء حقٌقً -د إد ام بغنة -ج  

   من  ح ام المٌم السا نة ؟لٌست ي التالٌة   .86 

  اإلخفاء     -ب اإلظهار -ا  

اإلد ام  -ج  

 

  الغنة -د

   م ٌجب  ظهار الغنة فً  ل من النون والمٌم المشددتٌن؟  .87 

  حركتان -ب حركة واحدة -ا  

  أربع حركات -د  الث حركات      -ج  

  ؟ (السماا)ما ح م التجوٌد فً  لمة   .88 

  مد لٌن -ب مد صلة -ا  
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  مد منفصل -د مد متصل -ج  

 ماذا ٌسمى المد  ذا تقدم الهمز على حر  المد فً  لمة ولٌا بعد حر  المد همز و  س ون؟  .89 

  الالزم -ب البدل -ا  

  الموض -د التمكٌن -ج  

  ؟( لم)ما نوع المد فً قوله تعالى   .90 

  الزم حرفً مخفف -ب الزم كلمً م قل -ا  

  الزم حرفً م قل -د الزم كلمً مخفف -ج  

  ؟ ( و )ما نوع المد فً  لمة   .91 

  اللٌن -ب المتصل -ا  

  الصلة -د البدل -ج  

   من مواضع الم ارج العامة للحرو ؟لٌا ي التالٌة   .92 

  األسنان -ب الحلق -ا  

  الخٌشوم -د الجوف -ج  

   م عدد الم ارج ال اصة للحرو  عند جمهور علماا التجوٌد؟  .93 

  خمسة عشر    -ب أربمة عشر -ا  

  سبمة عشر -د ستة عشر -ج  

  ما الحرو  التً ت رج من وسط الحلق؟  .94 

  الهمزة والهاء -ب المٌن والحاء -ا  

  الهمزة والخاء -د الغٌن والخاء -ج  

  ما الم رج ال اص لحر  الفاا؟  .95 

  باطن الشفة السفلى مع أطراف ال ناٌا الملٌا -ا  

  أقصى اللسان -ب  

  ما بٌن الشفتٌن -ج  

  أدنى اللسان -د  

   ي العبارات التالٌة تم ل حرو  الهما؟  .96 

  (خص ضغط قظ) -ب (أجد قط بكت) -ا  

  (سكت فح ه شخص) -د (فر من لب) -ج  

  ؟(لم ٌلد)ما مرتبة القلقة فً قوله تعالى   .97 

  كبر  -ب زائدة -ا  

  صغر  -د وسطى -ج  

   ي الحرو  التالٌة ٌ ون فٌها التفشً    ر من غٌرها ؟  .98 

  الشٌن -ب الصاد -ا  

  السٌن -د الضاد -ج  

 

 

  ما ح م الالم فً لفظ الجاللة؟  .99 

  الترقٌق مطلقاً  -ب التفخٌم مطلقاً  -ا  

  التفخٌم إذا جاء قبلها فتحة -د الترقٌق اذا جاء قبلها ضمة -ج  

  : ي الحا ت التالٌة ترقق فٌها الراا؟  ن ت ون  .100 
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  ساكنة سكوناً أصلٌا وقبلها فتح أو ضم -ا  

  مفتوحة -ب  

  مكسورة سواء أكانت كسرتها أصلٌة أو عارضة -ج  

  مضمومة -د  

انتهت ا سئلة 


