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القسم األول  :القرآن الكريم
أكمل اآليات القرآنية التالية !
َ -2وإِ َذا قِيل ََلُ ْم َل تُ ْف ِس ُدوا ِف ْاْل َْر ِ
ض قَالُوا إِمَّنَا ََْن ُن [ .........البقرة]22/
َ
د -ظاملون
ج -مصلحون
ب -مهلكون
أ -مفسدون
ِ
 -3أُولَئِ م ِ
ين [البقرة]27/
ين ا ْشتَ َرُوا الض َ
َ
مَللَةَ بِا َْلَُدى فَ َما َرِِبَ ْ
ت َ .........وَما َكانُوا ُم ْهتَد َ
ك الذ َ
د -جتارهتم
ج -ضَللتهم
ب -مساكنهم
أ -بضاعتهم
مِ
م ِِ
مِ ِ ِ ِ ِِ
وصل َويُ ْف ِس ُدو َن ِف ْاْل َْر ِ
ض
ين يَْن ُق ُ
 -4الذ َ
ضو َن َع ْه َد اللو م ْن بَ ْعد ميثَاقو َويَ ْقطَعُو َن َما أ ََمَر اللوُ بو أَ ْن يُ َ َ
ك ُى ُم [.........البقرة]38/
أُولَئِ َ
د -الظاملون
ج -الكافرون
ب -الفاسقون
أ -اخلاسرون
ِ
اب أَفَ ََل تَ ْع ِقلُو َن [البقرة]55/
ماس َ .........وتَ ْن َس ْو َن أَنْ ُف َس ُك ْم َوأَنْتُ ْم تَ ْت لُو َن الْكتَ َ
 -5أَتَأْ ُم ُرو َن الن َ
د -بالكذب
ب -باخلري
أ -بالصرب
ج -بالربّ
َخ ْذنَا ِميثَاقَ ُك ْم َوَرفَ ْعنَا فَ ْوقَ ُك ُم ُ ........خ ُذوا َما آَتَ ْي نَا ُك ْم بِ ُق موة َواذْ ُك ُروا َما فِ ِيو لَ َعلم ُك ْم تَتم ُقو َن
َ -6وإِ ْذ أ َ
[البقرة]74/
د -النار
ج -الطري
ب -الطور
أ -اجلبل
ِ ِ
ِ
ِ
 -7أَفَتَطْ َمعُو َن أَ ْن يُ ْؤمنُوا لَ ُك ْم َوقَ ْد َكا َن فَ ِريق مْن ُه ْم يَ ْس َمعُو َن  ..........ثُم ُُيَِّرفُونَوُ م ْن بَ ْعد َما َع َقلُوهُ
َوُى ْم يَ ْعلَ ُمو َن [البقرة]86/
د -كَلم اهلل
ج -القرآن
ب -الكتاب
أ -كتاب اهلل
َ -8وقَالُوا قُلُوبُنَا غُْلف بَ ْل لَ َعنَ ُه ُم اللموُ بِ ُك ْف ِرِى ْم  ........يُ ْؤِمنُو َن [البقرة]99/
د -فأولئك ل
ج -فهم ل
ب -فقليَل ما
أ -فكثريا ما
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ِ
ِ
ِِ
ِ
ني [البقرة]:6/
َ -9ولَ ْن يَتَ َمن ْموهُ أَبَ ًدا ِبَا  ..........أَيْدي ِه ْم َواللموُ َعليم بِالظمالم َ
د -فعلت
ج -ق ّدمت
ب -كتبت
أ -كسبت
 -:وقَالُوا ماَّتَ َذ اللمو ولَ ًدا سبحانَو بل لَو ما ِف ال مسماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ض ُكل لَوُ [ .........البقرة]227/
ُ َ ُْ َ ُ َ ْ ُ َ
ََ
َ
د -راكعون
ج -ساجدون
أ -عابدونب -قانتون
اْلَ ِّق بَ ِش ًريا َونَ ِذ ًيرا َوَل تُ ْسأ َُل َعن [ ........البقرة]22:/
اك بِ ْ
 -21إِنما أ َْر َس ْلنَ َ
أ -القوم الظاملني ب -أصحاب النار ج -أصحاب اجلحيم د -أصحاب اجلنة
 -22إِ ْذ تَب مرأَ الم ِذين اتُّبِعوا ِمن الم ِذين اتمب عوا ورأَوا  ........وتَ َقطمع ِِ
اب [البقرة]277/
َ َْ
ت ِب ُم ْاْل ْ
َسبَ ُ
َ
َ ُ َ َ َ ُ ََ ُ
د -النار
ج -اجلنة
ب -العقاب
أ -العذاب
ِ ِ
يل ََلُ ُم اتمبِعُوا َما أَنْ َزَل اللموُ قَالُوا بَ ْل نَتمبِ ُع َما َ ..........علَْي ِو آَبَاءَنَا أ ََولَ ْو َكا َن آَبَ ُاؤُى ْم َل
َ -23وإذَا ق َ
يَ ْع ِقلُو َن َشْيئًا َوَل يَ ْهتَ ُدو َن [البقرة]281/
د -أَلمنا
ج -أعطانا
ب -وجدنا
أ -ألفينا
ِ
ِ
ِِ
ِ
ني
َح ِسنُوا إِ من اللموَ ُُِي ُّ
ب الْ ُم ْحسن َ
َ -24وأَنْف ُقوا ِف َسبِ ِيل اللمو َوَل تُلْ ُقوا بِأَيْدي ُك ْم إِ ََل َ .......وأ ْ
[البقرة]2:6/
د -الفساد
ج -التهلكة
ب -املوت
أ -املصيبة
ِ
ك قَولُو ِف  ...........وي ْش ِه ُد اللمو علَى ما ِف قَ ْلبِ ِو وىو أَلَ ُّد ِْ
َ -25وِم َن الن ِ
ص ِام
ماس َم ْن يُ ْعجبُ َ ْ ُ
اخل َ
َ َ َ
َُ
ََُ
[البقرة]315/
د -الدار اآلخرة
ج -اآلخرة
ب -اْلياة الدنيا
أ -الدنيا
 -26نِسا ُؤُكم حرث لَ ُكم فَأْتُوا حرثَ ُكم أ م ِ
ِّموا َ .......واتم ُقوا اللموَ َو ْاعلَ ُموا أَنم ُك ْم ُم ََلقُوهُ
ََّن شْئتُ ْم َوقَد ُ
َْ ْ
ْ
َ ْ َْ
ِِ
ني [البقرة]334/
َوبَ ِّش ِر الْ ُم ْؤمن َ
د -عليكم
جْ -لىليكم
بْ -لنفسكم
أ -على أنفسكم

3

القسم الثانى  :اللغة العربية
اقرأ الهص التالي ثم أجب عو األسئلة اليت تليٌ
القرآن معجزة الرسول صمى اهلل عميو وسمم ،أنزلو اهلل سبحانو وتعالى عميو منجما
حسب الحوادث .والحكمة من ذلك  :تثبيت قمب الرسول صمى اهلل عميو وسمم وقموب
المسممين ،وليكون حفظو سيال عمييم .كانت لمرسول صمى اهلل عميو وسمم معجزات أخرى،
منيا انشقاق القمر ،وخروج الماء من بين أصابعو ،كما كانت لمرسل قبمو معجزات ،كالعصا
معجزة موسى عميو السالم ،والناقة معجزة صالح عميو السالم ،وقد ذىبت تمك المعجزات
بذىاب من ظيرت فييم ،وبقيت أخبارىا لمعبرة .أما القرآن الكريم فيو معجزة الرسول الخالدة
سيبقى إلى يوم القيامة.

أوال  :فًم املقروء
 - 2أنسب عنوان ليذا النص :
(أ) القرآن كتاب مقدس
(ب) نزول القرآن عمى الرسول
(ج) معجزات الرسل
(د) المعجزة الخالدة
 -3القرآن معجزة الرسول صمى اهلل عميو وسمم ،يعني :
(أ) معجزة الرسول الوحيدة ىي القرآن الكريم
(ب) القرآن الكريم معجزة لمرسول فقط
(ج) أعظم معجزة الرسول ىو القرآن الكريم
(د) القرآن الكريم ليس معجزة لمرسول صمى اهلل عميو وسمم فقط
 -4أنزلو اهلل سبحانو وتعالى عميو منجما ،يعني :
(أ) نزول القرآن عمى الرسول صمى اهلل عميو وسمم بدون وساطة
(ب) نزول القرآن عمى الرسول صمى اهلل عميو وسمم قميال قميال
(ج) طمب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من اهلل تعالى لينزل القرآن منجما
(د) نزول القرآن إلى الرسول صمى اهلل عميو وسمم مرة واحدة
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 -5كانت لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم معجزات أخرى ،يعني :
(أ) معجزة الرسول صمى اهلل عميو وسمم الوحيدة ىي القرآن الكريم
(ب) القرآن الكريم معجزة الرسول صمى اهلل عميو وسمم في الماضي
(ج) ىناك معجزات الرسول صمى اهلل عميو وسمم غير القرآن الكريم
(د) معجزات الرسول صمى اهلل عميو وسمم األخرى أعظم من القرآن الكريم

ثانيا  :اخرت أنسب معاى للمفردات اليت حتتًا اخلط
 -6أنزلو اهلل سبحانو وتعالى عميو منجما
(أ) مرة واحدة

(ب) متفرقة

(ج) مقطوعة

(د) حسب الطمب

 -7أنزلو اهلل سبحانو وتعالى عميو منجما حسب الحوادث
(أ) المناسبات

(ب) اإلنفجارات

(ج) البراكين (د) اصتدام السيارة

 -8والحكمة من ذلك  :تثبيت قمب الرسول صمى اهلل عميو وسمم
(أ) الخطاب المكتوب (ب) أولياء اهلل

(ج) النصيحة

(د) الفوائد

 -9كانت لمرسول صمى اهلل عميو وسمم معجزات أخرى ،منيا انشقاق القمر
(أ) طموع

(ب) انكسار

(ج) كشوف

ثالجا  :ما موقف الكلمات اليت حتتًا اخلط مو اإلعراب ؟
 -:أنزلو اهلل سبحانو وتعالى عميو منجما
(أ) نعت ،منصوب

(ب) مفعول مطمق ،منصوب
(ج) حال ،منصوب
(د) مفعول بو ،منصوب
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(د) غروب

 -21ولـيكون حفظو سيال عمييم
(أ) مجرور بالم
(ب) فعل مضارع ،مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم
(ج) ال محل لو من اإلعراب
(د) منصوب بأن مضمرة
 -22كما كانت لمرسل قبمـ ـو معجزات
(أ) نعت ،منصوب
(ب) خبر كان ،منصوب
(ج) مضاف إليو ،مجرور
(د) ظرف زمان ،منصوب
 -23وقد ذىبت تمك المعجزات
(أ) بدل ،مرفوع
(ب) فاعل ،مرفوع
(ج) خبر مبتدأ ،مرفوع
(د) ال محل لو من اإلعراب

رابعا  :اخرت األجوبة املهاسبة لألسئلة التالية !
 -24لماذا يفضل بعض الناس القراءة لنشاطو اليومي ؟
أ -ألن فييا فائدة عممية ومتعة فكرية
ب-

ألن القراءة تبعده عن مشاكل غيره

ج -ألن القراءة أنسب وسيمة الستيالك الوقت
د -ألن القراءة ال تحتاج إلى رأس مال
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 -25حرم مجمس العمماء اإلندونيسي التدخين بناء عمى أدلة منيا :
أ -اتباعا لقرار منظمة الصحة العالمية التي أثبتت ضرر التدخين صحيا
ب-

ألن التدخين يؤدي إلى الحريق

ج -الجوابان السابقان صحيحان
د -ألنو يضرنفسو ويضر غيره
 -26جاء في الحديث المنسوب إلى الرسول عميو الصالة والسالم "اختالف أمتي رحمة" ،
معناه :
أ -اإلسالم يحث عمى االختالف في كل شؤون األمة
ب -ال توجد مسألة دينية خالية عن االختالف
ج -إن االختالفات الفقيية أمر طبيعي وليس من الواجب جمعيا
د -إن اختالف العمماء فرصة لمقيام بالمقارنة بينيا واختيار أقرب رأي إلى الصواب
 -27المغة العربية لغة عالمية يتحدث بيا أكثر من ثالثمائة مميون نسمة من سكان العالم
أ -تعتبر المغة العربية من وسائل االتصال الميمة بسكان العالم
ب -المغة العربية ليست ميمة ،ألن المتكممين بيا قميمون
ج -إن عدد المسممين في العالم ال يتجاوز عن ثالثمائة مميون نسمة
د -المغة العربية في المرتبة األولى من بين المغات العالمية األخرى

خامسا :اخرت الكلمات املهاسبة إلمالء الفراغات يف اجلمل التالية :
 -28المقطوعة السابقة منقولة .....كتاب عموم القرآن
(أ) عن

(ب) من

(ج) في

(د) مع

 -29جميع الممشاركين في الندوة تخرجوا .....جامعة األزىر الشريف
(أ) عن

(ب) من

(ج) إلى

(د) في

 -2:تأليف ابن سينا لعمم المغة يعتبر خروجا  .....اختصاصاتو الطبية
(أ) من

(ب) عن

(ج) في
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(د) إلى

 -31تشترك المرأة جنبا  .....جنب مع الرجل في نشر الدعوة اإلسالمية
(أ) عن

(ب) من

(د) مع

(ج) إلى

القسم الجالح  :العلوم الشرعية
-1

ظيرت ثالث فرق إسالمية نتيجة النزاع فى مسألة الخالفة  ،وىي :
أ -الحنفية والشافعية والمالكية
ج -الشيعة والخوارج والمرجئة

ب -الحنفية والحنابمة والشافعية
د -الشيعة والمعتزلة والخوارج

 -3الخوارج ىم :
أ -الــذين يــرون أن األحــق بالخالفــة بعــد رســول اهلل صــمى اهلل عميــو وســمم ىــو عمــي بــن
أبى طالب
ب -الذين لم يرتضوا التحكيم وخرجوا عمى اإلمام عمي
ج -الذين كرىوا الخالف وابتعدوا عن الفريقين الذين تنازعا فى الخالفة
د -الذين خرجوا مجاىدين فى سبيل اهلل
" -4ال حكم إال هلل"  ،شعار ترفعو فرقة : ........
أ -المعتزلة

ب -الشيعة

ج -الخوارج

د -المرجئة

 -5تم جمع القرآن أول مرة فى عيد خالفة ...............
أ -عثمان بن عفان

ب -عمر بن الخطاب

ج -أبى بكر الصديق

د -عمي بن أبي طالب

 -6من أشير كتّاب الوحي :
أ -عثمان بن عفان

ب -زيد بن ثابت
د -عمي بن أبي طالب

ج -زيد بن حارثة
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 -7أصح اآلراء فى آخر ما نزل من القرآن ................
ِ
َِّ
ين
ام ُنوا اتَّقُوا المَّوَ َوَذ ُروا َما َب ِق َي ِم َن ِّ
الرَبا إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤ ِمن َ
أ -قولو تعالى َ :ياأَُّييَا الذ َ
ين َء َ
ـون ِفي ِـو إِلَـى المَّ ِـو ثُ َّـم تُـوفَّى ُك ُّـل َن ْف َ
ت َو ُى ْـم َال
ـس َمـا َك َس َـب ْ
ب -قولو تعالى َ :واتَّقُوا َي ْو ًمـا تُْر َج ُع َ
َ
ون
ُي ْ
ظمَ ُم َ
ِ
ِ ِ
ـيت لَ ُكــم ِْ
اإل ْسـ َـال َم
ـت لَ ُكـ ْـم ِديـ َـن ُك ْم َوأَتْ َم ْمـ ُ
ج -قولــو تعــالى  :ا ْلَيـ ْـوَم أَ ْك َم ْمـ ُ
ـت َعمَـ ْـي ُك ْم ن ْع َمتــي َوَرضـ ُ ُ
ِد ًينا
ك قُ ِل المَّوُ ُي ْفتِي ُك ْم ِفي ا ْل َك َاللَ ِة
ون َ
د -قولو تعالى َ :ي ْستَ ْفتُ َ
 -8الحديث الموقوف ىو :
أ -ما جاء عن التابعين أو من دونيم من أقواليم وأفعاليم
ب -المروي عن الصحابة قوال ليم  ،أو فعال  ،أو تقري ار
ج -المروي عن الرسول صمى اهلل عميو وسمم
د -ما لم يتصل إسناده
 -9أكمل نص الحديث التالى :
يس ار  ..........وبش ار وال تنفّ ار
ّ
تيس ار
أ -وال ّ

تعس ار
ب -وال ّ

د -وال تنفّ ار
ج -وال تب ّش ار
 -:الصالتان المتان تشتمالن عمى ركوعين في ركعة واحدة منيما ىما :
أ -الكسوف والخسوف

ب -الضحى والميل

ج -العشاء والوتر

د -الفجر والصبح

 -21صوم عاشوراء يقع في:
أ -العاشر من شوال

ب -العاشر من ذي الحجة

ج -العاشر من المحرم

د -العاشر من رجب

 -22موعد إخراج زكاة الزروع :
أ -بعد الحول

ب -يوم حصادىا

ج -في رمضان

د -في أيام التشريق
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 -23قول الرجل المرأتو "أنت عمي كظير أمي" يسمى:
أ -اإليالء

ج -المعان

ب -الطالق

د -الظيار

 -24أول من دخل اإلسالم من النساء :
أ -عائشة

ب -صفية

ج -خديجة

د -زينب

 -25العام الذي توفى فيو السيدة خديجة وعم النبي صمى اهلل عميو وسمم سمي بـ:
أ -عام الفيل

ب -عام الخير

ج -عام النبي

د -عام الحزن

 -26المعركة التي دارت بين السيدة عائشة وسيدنا عمي بعد استشياد عثمان ىي معركة:
أ -أحد

ب -بدر

ج -الجمل

د -الصفين

القسم الرابع  :اإلنشاء
اكتب ما ال يقل عن  261كممة ( 23سط ار تقريبا) حول أحد ىذه العناوين الثالثة !
 سماحة اإلسالم فى معاممة غير المسممين 
 اإلسالم دين الرحمة والسالم
 إىمال المغة العربية يؤدي إلى تخمف المسممين
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