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الفترة الثانية تسريبات يوم األربعاء 9/3
.1ماهي خصائص االسلوب االدبي ؟ القوة والجزالة  ،الصور الخيالية  ،الصنعة البديعية  ،الكلمات
الموسيقية  ،لغة العاطفة  ،تبرز فيه شخصية الكاتب .
.2كفارة الظهارة تكون ب  ......الترتيب؟
( عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا )
.3مالواجب فعله للمرتد عن االسالم ان لم يتب ؟ يقتل .
.4مالحكمة من تحريم التصوير ؟ ذريعة الى الشرك باهلل .
.5من هو النبي الذي كان قومه يمارسون الشذوذ الجنسي ؟ لوط عليه السالم .
.6مدينة الجبيل تعتبر مدينة  ....؟ صناعية .
.7المواليد والوفيات والزواج والطالق والهجرة من مصادر البيانات .....؟ الغير ثابتة .
.8الصالة في المسجد االقصى تعادل ..؟  500صالة
.9ماهي االية التي اشتملت على ركني الشفاعة ؟ { إال من بعد أن يأذن هللا لمن يشاء ويرضى }
.10تدور حول حادثة واحدة لشخصية واحدة او عدة شخصيات وال مجال فيها لكثرة السرد ماهي ؟
القصة القصيرة ( األقصوصة )
(.11وقد اغتدى والطير في وكناتها  -بمنجرد قيد االوابد هيكل ) على ماذا تدل كلمة ( اغتدى ) في
البيت السابق ؟ التبكير
.12مالعمل الذي قام به اصحاب الغاز حتى انجاهم هللا عندما سدت الصخرة الغار عليهم ؟ التوسل الى
هللا باعمالهم الصالحة .
 (.13واتقوا هللا واحيوا مغرما  -يتالشى نفسا في نفس  /مالقلبي كلما هبت صبا  -عاده عيد من الشوق
جديد ) احدى الخصائص في هذا النص تجعله موشحا وليس قصيدة تقليدية ماهي ؟ تعدد القوافي .
.14لماذا اكثر االندلسيون من النظم الشعر في البحور الخفيفة ؟ لتناسبة مع حالة الترف واللهو وحب
الغناء
.15عالمة نصب الفعل المضارع صحيح االخر ؟ الفتحة
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.16الواو رفعا  ،االلف نصبا  ،الياء جرا  ،ألي شيء هذا االعراب ؟ االسماء الخمسة
.17ديوان مجد االسالم او االلياذة االسالمية من اعمال الشاعر ؟ احمد محرم
.18من هو اول وزير في االسالم ؟ ابوسلمة الكوفي .
.19من اول من قام بالتاريخ ؟ الخليفة عمر بن الخطاب .
.20مامعنى كلمة عسيفا ؟ أجيرا
.21ما هو الشكل الذي تقع فيه دولة داخل دولة اخرى ؟ الشكل المثقوب .
.22من هو مؤسس هيئة البيعة ؟ الملك عبدهللا بن عبدالعزيز
.23ما الحرف الذي ينصب الفعل المضارع ويفيد االستقبال ؟ لن
 (.24ال تأمر بالصدق وتكذب ) الفعل المضارع ( تكذب ) في الجملة السابقة ...؟ مجزوم
 ( .25الفاروق عمر ثاني الخلفاء الراشدين) ماتحته خط يدل على ؟ لقب
.26يجيد  ........العامالن عملهما ؟ هذان
.27ينقسم الضمير الى ؟ متصل ومنفصل
..%لسطح االرض
 71
...%بينما نسبة المسطحات المائية تشغل ..
 29
.28نسبة اليابسة تشغل ...
.29وجد خالد مسطرة وحمامة اهلية وساعة ثمينه مالذي يجوز له التقاطها ؟ المسطرة والساعة
.30من مؤلف كتاب وحي الرسالة ؟ أحمد الزيات
.31من المحرمات حرمة مؤقتة بسبب الجمع ؟
اخت الزوجة وعمتها وخالتها والجمع بين خمس زوجات .
.32من المحرمات حرمة مؤقتة بسبب عارض ؟
المعتدة  ،التي تكون في عصمة رجل اخر  ،المحرمة  ،الكافرة  ،الزانية  ،مطلقته ثالثا
.33من معجزات موسى عليه السالم ؟ العصا  ،اليد تخرج بيضاء من غير سوء
.34اذا بلغت البنت سبع سنوات من احق بحضانتها ؟ االب النه احفظ لها .
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.35متى تاخذ الزوجه الثمن من الميراث ؟ اذا كان هناك ابناء
.36كان اهل الوشم موالين ل..؟ الحكم السعودي
.37من الدالئل التي شجعت الملك عبدالعزيز على ضم االحساء ...؟ ضعف الحامية العثمانية
.38متى تم ضم االحساء للحكم السعودي عام ؟ 1311هـ
.39من الذي استقل بامارة عسير بعد انسحاب العثمانيين منها ؟ حسن بن عائض

مت حبمد اهلل األنتهاء
ال تنسونا من دعواتكم
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