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الفرته الصباحيه
.1من المحرمات حرمه مؤقته؟ اخت الزوجه
___________________________________________________
.2مؤلف كتاب وحي الرساله؟ احمد حسن زيات
___________________________________________________
.3من حقوق الزوج على زوجته؟ الطاعه والقرار في البيت
___________________________________________________
.4معركة الشنانه في أي منطقة حدثت؟ القصيم
___________________________________________________
.5االدب ينقسم؟ شعر ونثر
___________________________________________________
 .6توفيت امرأه عن اخ الب وابن اخ شقيق وعم عتيق من اولى باالرث ؟ االخ الب
___________________________________________________
.7الخنساء ترثي اخاها ؟صخر
___________________________________________________
.8من شروط اجابة الدعاء؟ االكل الحالل
___________________________________________________
.9اذا بلغت البنت المحضونة سبع سنين فاالصل تكون؟ عند ابيها
___________________________________________________
.10اين يقع الوطن العربي؟ غرب آسيا-شمال افريقيا
___________________________________________________
.11اعوذ بكلمات هلل التامات متى تقال؟ اذا نزل منزال
___________________________________________________
.12التي تحكي حدث واحد وشخصيه واحده؟ االقصوصه
___________________________________________________
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.13قرأت مابين........الكتاب؟ دفتي
___________________________________________________
.14اكبر الدول مساحه؟ روسيا
___________________________________________________
.15المعلقات في اي عصر كانت مدري بدأت؟ العصر الجاهلي
___________________________________________________
.16مقر جامعة الدول العربيه؟ القاهره
___________________________________________________
.17معجزات موسى ؟ اليد البيضاء والعصا
___________________________________________________
.18اول كلية عسكرية بالسعودية ؟ كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالرياض
___________________________________________________
.19حكم الحلف بغير هللا؟ شرك أصغر في األقوال
___________________________________________________
.20نشأة منظمة التجارة العالمية عام؟ 1995
___________________________________________________
.25الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة كفار بالدنيا مخلد بالنارفي األخره؟ الخوارج
___________________________________________________
.26اذا بلغت البنت المحضونة سبع سنين فاألصل تكون عند؟ أبيها
___________________________________________________
.27لماذا في شبه الجزيرة العربية يقل الغطاء النباتي؟ بسبب أنها بيئة صحراوية وقليلة المطر
___________________________________________________
.28يدل توحيد األلوهيه على؟ الخوف والرجاء
___________________________________________________
.29الصبر على ترك الغيبة هو من الصبر؟ عن معصية هللا
___________________________________________________
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.30أصبحت السياحة في بعض الدول العربية تشكل جانبا مهما من النشاط؟ األقتصادي
___________________________________________________
.31من كتب ابن المفقع؟ كليلة و دمنه
___________________________________________________
.32المؤمن بالقرآن يعتبر أيمانه؟ مفصل
___________________________________________________
.33العصاء معجزة النبي؟ موسى
___________________________________________________
.34أحكام األستحاضة كأحكام؟ الطهر
___________________________________________________
.35حكم الغصب؟ حرام
___________________________________________________
.36حبس السلعة عن الناس مع حاجتهم اليها؟ األحتكار
___________________________________________________
.37أن يزيد في ثمن السلعة في المزاد من ال يريد شراءها؟ بيع النجش
___________________________________________________
.38هو تقدير االمام أو نائبه للتجار سعرا ال يبيعون اال به؟ التسعير
___________________________________________________
.39ليس من اليمان باليوم اآلخر؟ الموت
___________________________________________________
.40الرسول يتحرى بسفره يوم؟ الخميس
___________________________________________________
.41أنواع األدب؟ شعرو نثر
___________________________________________________
.42الطفل بعد السابعة من يحضنه؟ يخير بين أبويه
___________________________________________________
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.43حد شارب الخمر؟  40جلدة
___________________________________________________
.44اذا كان الزانيان أحدهما محصن واآلخر غير محصن؟ الرجم للمحصن,والجلد لغير المحصن
___________________________________________________
.45نبي تعتبر والدته معجزة؟ عيسى عليه السالم
___________________________________________________
.46أكبر الدول سكان؟ الصين
__________________________________________________
.47من هو الذي خدم الرسول 10سنين؟ أنس بن مالك
___________________________________________________
.48أنواع القصة؟ األقصوصة,الرواية,القصة
___________________________________________________
.49أول جامعة في السعودية؟ جامعة الملك سعود
___________________________________________________
.50من أسباب ظهور البدع؟ الجهل بأحكام الدين
___________________________________________________
.51أكبر الدول مساحة؟ روسيا
___________________________________________________
.52حكم النظرالى المخطوبة (النظرة الشرعية)؟ مستحب لمن عزم الزواج
___________________________________________________
.53هبة تعطى في مرض الموت؟ العطية
___________________________________________________
.54هو التزام الشخص بما وجب على غيره من الحقوق؟ الضمان
___________________________________________________
(.55وليل كموج البحر أرخى سدوله) معنى أرخى سدوله؟ أرسل ومد ستوره
___________________________________________________
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.56الخنساء أرثت أخاها؟ صخر
___________________________________________________
.57ماحكم الحضانة؟ واجبة
___________________________________________________
.58من بعد حضانة األم؟ األب
__________________________________________________
.59الزوجة متى تأخذ الثمن؟ اذا توفى الزوج وترك الزوجة وأربعة أوالد و ثالث بنات
___________________________________________________
.60التضامن األسالمي يقع مقره؟ مكة المكرمة
___________________________________________________
.61النفاس دون الحيض؟ يصاحبة الوالدة
___________________________________________________
.62فائدة األدب؟ االمتاع والفائدة
___________________________________________________
.63شروط الخلع؟ يجوز في أي وقت-الينقص عدد الطلقات-يكون على عوض تدفعه الزوجة
___________________________________________________
.64حكم السلف؟ جائز
___________________________________________________
.65يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان مامعنى أشطان؟ الحبل الطويل الذي (يستقي به من البئر أو
يشد به الدابة)
___________________________________________________
.66اسم المفعول من كلمة علم؟ معلوم
___________________________________________________
.67تجزم األفعال الخمسة؟ حذف النون
___________________________________________________
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.68معنى السراط؟ الجسر المنصوب على ظهر جهنم
___________________________________________________
.69عاصمة الدولة السعودية األولى؟ الدرعية
.70عاصمة الدولة السعودية الثانية؟ الرياض
___________________________________________________
 .71التزام شخص بإحضار من عليه حق مالي الى صاحبه؟ الكفالة
___________________________________________________
.72علم يختص بدراسة الجماعات البشرية وكثافتها وتوزيعها؟ علم السكان

مت حبمد اهلل ادراج ماوصلنا من تسريبات رغم قلتها
امتىن مذاكره جتميع امال وتسريبات االعوام املنقحة
وكلها موجودة بقناتنا فقد ورد منها اساله اليوم..

(ال تنسونا من دعواتكم
أدمنية األكادميية-القسم األديب)
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الفتره املسائية
.1النجدة النجدة إغراء وال نداء؟ اسلوب اغراء
.2توفيت امراه عن زوجها وله النص وام لها الثلث كم تأصيل المساله؟ تاصيل المساله على 6
 .3اي مدرسة تناولت موضوع الشعر القديم؟ مدرسة االحياء او الديوان او ابولو؟ مدرسة االحياء
 .4توفي رجل عن اخت شقيقة وعم مانصيب العم ؟ الباقي تعصيبا
 .5ماهو الي يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء؟ جمع المذكر السالم
( .6مكر مفر مقبل مدبر  -كجلمود صخر حطه السيل من علي ) مالمقصود بالبيت السابق ؟ الحصان
 .7من اسباب ركود الشعر في عصر صدر االسالم؟ انبهار المسلمين بالقرآن الكريم
 .8ماهي اركان االرث ؟ المورث  -الوارث – التركه
 .9ماهي مراتب القدر ؟ العلم  -الكتابه  -المشيئه  -الخلق
.10من أقسام الحديث من جهة المسند اليه الحديث؟ القدسي
.11من أوحى اليه ليعمل بشرع من قبله ويحكم به؟ النبي
.12هو نتيجة اجتهاد الفقهاء لمعرفة األحكام العلمية من األدلة الشرعية؟ الفقة
.13طالق الزوجة في طهر جامعها الزوج فيه ولم يثبت حمل ,هو طالق؟ البدعي
.14حد الزاني المحصن؟ الرجم
 .15كيف يتعامل الزوج مع زوجته الناشز ؟ الوعظ-الهجر-الضرب غير المبرح
 .16في عهد من بلغ عدد الجامعات اصبحت  28جامعة ؟الملك عبدهللا بن عبدالعزيز
 .17ما انواع النثر في االدب السعودي ؟ فن القصه – المقاله
 .18ماحكم الجعالة ؟ جائز
.19عالمة رفع االسم المقصور ؟ الضمه المقدره
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.20يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء ؟ جمع المذكر السالم
.21ماهو الحديث الذي يفصل العادات عن العبادات ؟ ( انما االعمال بالنيات ولكل امريء مانوى )
.22مم خلقت المالئكة ؟ من نور
 .23ماحكم تنازل المرأه عن مهرها بعد النكاح ؟ جائز
.24من هي المرأه التي تهتد ثالثة قروء ؟ المرأه التي تحيض
(.25اما مللت من االسفار ماهدأت  -إال وألقتك في وعثاء اسفار ) مامعنى وعثاء ؟ مشقه وتعب
.26الذي أمر ببناء الكوفة والبصرة؟ عمر بن الخطاب
.27مؤسس مدرسة اإلحياء؟ محمود سامي البارودي
.28أسلوب مؤسس مدرسة االحياء محمود سامي البارودي؟ قوة االسلوب واالبتعاد عن الركاكة
.29يوسف ممنوعة من الصرف؟ للعلمية واالعجمية
علي رقيب ) من قائل القصيده ؟ ابو العتاهية
 ( .30اذا ماخلوت الدهر يوما فالتقل  -خلوت ولكن قل ّ
 ( .31تشرح المعلمة الدرس واقفة ) اعربي واقفه ؟ حال
.32حكم االيالء؟ محرم
.33حكم قراءه القرآن للمرأه الحائض من غير مس للمصحف؟ جائز
.34حكم تنازل المرأة عن بعض حقوقها للبقاء مع زوجها؟ جائز
.35حكم تأجيل المهر؟ جائز
.36حكم عمل المرأة للتكسب؟ مباح
.37حكم خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم؟ محرمة
.38حكم المهر؟ واجب
 .39اصبحت السياحة تشكل جزءاً مهما ً من النشاط ؟ االقتصادي
 (.40هي االمور كما شاهدتها دول  -من سره زمن ساءته ازمان ) مامعنى دول ؟ متغيرة
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.41ما معنى كلمة عسيف ؟ أجير
 ( .42تعلل وهي ساغبة بنيها  -بأنفاس من الشبم القراح ) مامعنى الشبم القراح ؟ الماء البارد العذب
 .43هل بيت النبي صلى هللا عليه وسلم حرمت عليهم؟ الصدقه
.44عدة الحامل المطلقة؟ حتى تضع حملها
 .45ماهي مصادر البيانات غير الثابته ؟ المواليد  -الوفيات  -الزواج  -الطالق  -الهجرة
.46ماحكم الحلف بغير هللا ؟ شرك اصغر لفظي
 .47ما يخرج به المسلم من دين االسالم ؟ نواقض االسالم
 ( .48سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان ال اله اال انت استغفرك وأتوب إليك ) متى تقال ؟ كفارة المجلس
 .49معركة سميت بفتح الفتوح؟ نهاوند
 .50كان الناس أمة واحدة تعرب أمـة؟ خبر كان منصوب بالفتحة
.51أكثر الشاعر السعودي محمد بن عثيمين من النظم في غرض؟ المدح
.52الفرزدق ينحت من الصخر؟ صعوبة ألفاظه
.53اسلوب ألفاظ أبو العتاهيـة؟ سهلة واضحة
( .54ا ِّني أَ َنا َر ُّب َك َف ْ
َّس ُط ًوى) األيه تدل على تكليم هللا ل؟ موسى
اخلَ ْع َن ْعلَ ْي َك ۖ إِ َّن َك ِبا ْل َوا ِد ا ْل ُم َقد ِ
 .55من هو خليل هللا ؟ ابراهيم عليه السالم
.56ينقسم الحكم الشرعي الى قسمين هما ؟ وضعي  -تكليفي
. 57من النبي الذي قتل رجل مصريا عن طريق الخطأ وهرب من فرعون خوفا منه ؟ موسى عليه
السالم
.58عارض محمد بن عثيمين في قصيدة العز والمجد الشاعر ؟ ابوتمام
.59بماذا تتميز الفاظ الشعر الجاهلي؟( بالخشونه و الفخامه )
 .60ما الترتيب الصحيح للجامعات السعوديه من حيث انشاءها ؟
(جامعة الملك سعود-جامعة الملك عبدالعزيز  -جامعة ام القرى)
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 ( .61قل لئن اجتمعت االنس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن اليأتون بمثله ولو كان بعضهم
لبعض ظهيرا ) على ماذا تدل اآلية ؟ اعجاز القرآن الكريم
( .62والمطقات يتربصن بانفسهن ثالثه قروء) تدل اآليه ب (ثالث قروء) عدة؟ المطلقه البالغه
 ( .63من غشنا فليس منا ) مالمقصود بالغش ؟ خدع
.64مدة حكم الدوله السعوديه االولى؟  76عاما ً
 .65اذا طلق الزوج زوجته ولم يدخل بها وكان مهرها محدد ؟ لها نصف المهر
 .66اذا تزوج الزوج ولم يحدد مهر الزوجه ؟ لها مهر المثل
 .67ماهي الصفه التي غلبت على شعر الشاعر ابن مشرف ؟ الصفه التعليميه
 .68ماهو الحديث المرسل ؟ ما أضافة التابعي الى النبي بال واسطة
 .69ماهو الحديث الضعيف ؟ مافقد شرطا ً فأكثر من شروط الحسن
 .70ماهو الحديث القدسي ؟ مارواه النبي عن ربه تبارك وتعالى وال يتعبد بتالوته
.71ما مصادر العقيدة الصحيحة ؟ القرآن الكريم  -السنه النبوي
 .72كان اذا دخلت ع جملة الطالبان مجتهدان كيف تصبح الجمله ؟ كان الطالبان مجتهدين
 .73ترث البنت مع اخيها ؟ عصبة بالغير
 .74نقل دين من ذمة الى ذمة اخرى ماذا يسمى ؟ الحوالة
 .75من حروف النداء ؟ الهمزة  -أي  -أيا  -هيا – يا
 .76اعجبني الكتاب مقدمته نوع البدل ؟ بدل بعض من كل
 .77ماعالمة رفع الفعل المضارع صحيح االخر ؟ الضمة
 .78التبرع بالمال في الحياة ماهو ؟ الهبة
( .79مكر مفر مقبل مدبر  -كجلمود صخر حطه السيل من علي ) مالمقصود بالبيت السابق ؟ الخيل
 .80ماهي اثقل الصلوات على المنافقين ؟ الفجر والعشاء
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.81لماذا كثر رثاء المدن في العصر االندلسي ؟ بسبب ماحل بمدنهم من دمار شامل
.82من كليم هللا ؟ موسى عليه السالم
 (.83ظعائن يجتزعن على رماح ) مالمقصود بظعائن ؟ نساء يسافرن على الجمال
.84مراحل االدب السعودي ؟ مرحلتان
.85من الملك الذي اهتم بالقضية الفلسطينية ؟ فيصل بن عبدالعزيز
.86متى سقطت الدولة السعودية الثانية ؟ 1309هـ
 .87كم استغرق توحيدالبلدان النجديه في عهد عبدالعزيز ؟  40عاما ً
 .88عالمات الفعل المضارع صحيح االخر ؟ يرفع بالضمة وينصب بالفتحه ويجزم بالسكون
( .89فما غيرتني محنة عن خليقتي  -وال حولتني خدعة عن طوارق )يمدح الشاعر نفسه ب ؟
الثبات على مبادئه
 (.90وال هللا ثم فالن لخسرت ) ماحكم هذا القول ؟ جائز
.91مالذي اليجوز الهل بيت النبي صلى هللا عليه وسلم ؟ الصدقة
.92مالذي يباح للمرأه المستحيضه ؟ الصالة  -الصوم  -الطواف  -المكوث بالمسجد  -مس المصحف
.93توفي رجل عن اب وابنه مامقدار ميراث األب؟ السدس فرضا
 .94توفي رجل عن اب وبنت مامقدار ميراث األب؟ السدس فرضا والباقي تعصيبا
.95متى حدثت معركة فتح الفتوح (النهاوند)؟ 21هجري
.96عرفي القمار؟ كل معاملة يدخل فيها المرء مع تردده بين أن يغرم او يغنم
 ( .97ان الذي سمك السماء بنى لنا  -بيتا ً دعائمه أعز وأطول ) مالكلمة التي تدل على الرفع ؟
سمك
 .98عند اب اربع ابناء قتل احدهم االخر والثاني نصراني والثالث سيد ورق والرابع عليه دين البيه من
هو الممنوع من االرث منهم؟ النصراني
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.99من االفعال المرتجلة ؟ اف  -صه – هيهات
.100مالذي يكون ميراثا ً ؟ المحالت التجارية
.101متى تمكن عبد العزيز من استرداد الرياض؟ 5شوال 1319ه
.102من أول وزير في األسالم؟ ابو سلمة الخالل
.103من اول وزير في السعودية؟ فهد بن عبد العزيز
.104أين يصب نهر األردن؟ بحيرة طبريا
 .105ضد كلمة الغش ( الصدق  -استامن ) ؟ استامن
.106من هم اهم الكتاب المسرحيين ؟ توفيق الحكيم  -علي احمد باكثير
 .107نسبة شي من افعال هللا الى المخلوق ؟ االشراك
 .108من االمور التي تتجنبها المرأه في الحداد ؟ الحناء واالصباغ – الطيب
 .109اعطى محمد خالدا كتابا ليقرأه ثم قام بارجاعه ماذا يسمى ذلك ؟ العارية
 .110مالذي يؤثر على نصيب االم ؟ الفرع الوارث  -الجمع بين االخوه
 .111ماهي المسالة العمرية ؟ ( اب  ,ام  ,زوجة ) ( اب  ,ام  ,زوج )
 .112عندما سال النبي الجارية  :اين هللا  .فقالت ( :في السماء ) مثال على ؟
اقرار الرسول صلى هللا عليه وسلم
.113زيد عقد على فاطمة وطلقها قبل الدخول بها ولم يحدد الصداق؟ متعة الطالق
.114من أول من وضع التاريخ الهجري؟ عمر بن الخطاب
.115الدولة التي تكون داخل دولة وال يمكن دخولها اال بالمرور بالدولة األخرى؟ المثقوب
.116أين بدأت رسالة موسى عليه السالم؟ طور سيناء
.117من البيوع المنهي عنها؟ بيع الرجل على بيع أخيه
.118من الخليفة الذي أمر ببناء الكوفة؟ عمر بن الخطاب
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.119من القائل (نحن قوم أعزنا هللا باألسالم)؟ عمر بن الخطاب
 .120الصحابي الذي عندما دخل االسالم اصبح المسلمون يعبدون هللا جهره ؟ عمر بن الخطاب
.121من الرسول الذي كانت بداية نبوته في الوادي المقدس طوى ؟ موسى عليه السالم
.122تعريف مقياس الرسم ؟ النسبة الثابتة بين االبعاد على الخريطة ومايقابلها على الطبيعه
.123تعريف المسح الجوي ؟ هو وسيلة جمع بيانات وصور باستخدام الطائرات
.124رجل ادى جميع اعمال الحج ماعدا االحرام ماحكم حجته ؟ عليه فديه
 .125مالشعر الذي يخلو من العاطفة ؟ الشعر التعليمي
 ( .126المتنبي شاعر ) عند تحويل الجمله السلوب قصر الصفه على الموصوف تكون ؟
ما الشاعر اال المتنبي
.127بماذا امتازت الموشحات االندلسيه ؟ اللفظ الرقيق والعبارات السلسه وااليقاع الموسيقي
.128على ماذا يدل قول الرسول (  ....أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس  ,من غشنا فليس منا ) ؟
تحريم التدليس
 .129مالغرض من النهي في ( التخذل وطنا ً تربيت فيه )؟ االرشاد
 .130قد يصرح الشاعر بالمكان مباشرة وقد يترك ذلك لـ ؟ الحوادث
( .131اعتزل ذكر الغواني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل )الغرض من القصيدة؟ الحكم واألخالق
(.132شخص يهدد الثاني والثاني رد عليه  :افعل مايحلو لك)الغرض من االمر؟ تحقير
.133عالمة نصب الفعل المضارع صحيح االخر؟فتحة
 .134السبب في حرب النكسة الكبرى بين اسرائيل ومصر هو اغالق مصر لمضيق ..؟ ثيران
.135ماهو الشرك االصغر الذي ذكره الرسول في قولة(اخوف ما اخاف عليكم الشرك االصغر ) ؟
الرياء
 ( .136لكل شي اذا ما تم نقصان فال يغر بطيب العيش انسان) ما الغرض من القصيدة ؟ الرثاء
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 ( .137الخروج من ديار الكفر الى ديار االسالم وهو واجب على كل مسلم ) ماذا يقصد به ؟ الهجرة
.138من السنن المهجورة ..؟ صالة االستخارة
.139مالذي يدل على شجاعة المؤمن ؟ الغيرة على محارمه
.140ماعاصمة الدولة االموية ؟ دمشق
.141ما عاصمة الدولة العباسيه ؟ بغداد
.142خطبه عثمان بن عفان عند تولي الخالفه هي خطبة؟ دينيه
 ( .143شكرا هلل ومحمد ) تعتبر ؟ شرك اصغر لفظي
.144الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض ماهو ؟ العزيمة
.145كلها من انواع الشعر ماعدا ؟ النقدي
.146مراحل إعجاز القران ؟  3مراحل
.147كم عدد إلياذة هوميرس ؟  15الف بيت
.148جميل بن معمر يعتبر من ؟ رائد شعراء الغزل العذري
.149من هم اصحاب السنن ؟ ابن ماجه  ,ابو داوود  ,الترمذي  ,النسائي
.150عددها سبع وسميت بذلك ( تشبيها لها بعقود الدر المعلقة على نحور الحسان وألنها علقت على
استار الكعبه وعلقت في اذهان الناس ) ماهي .؟ المعلقات
.151اين نشأ الشيخ محمد بن عبدالوهاب ؟ العيينة
.152كم استغرق توحيد المملكة ؟ أكثر من  30سنة
.153من هي اول زوجات النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ؟ خديجه بنت خويلد رضي هللا عنها
.154وصف النبي صلى هللا عليه وسلم الحوض بانه مسيرة  ..؟ شهر
.155ما تعريف الردة ؟ الكفر بعد االسالم
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.156كم استغرق توحيد البلدان النجديه في الدولة السعودية االولى ؟  40عاما ً
 .157ترفع بالواو وتنصب باأللف وتجر بالياء ماهي ؟ االسماء الخمسه
 .158االيه ( وجاءوا اباهم عشاء يبكون ) يبكون مانوعها ؟ حال
.159يخلو المقال الموضوعي من ...؟ ظهور شخصية الكاتب وآرائه
.160من الفنون الموسعه في العصر االندلسي ؟ وصف الطبيعة
.161بماذا يبدأ الشاعر قصيدته في العصر الجاهلي ؟ الوقوف على االطالل
.162اقترضت هند من شيماء مبلغ  500لدفعة شقه وتبقى  250وفيه وحده اسمها هاجر ضمنت هند
 ,دفعت هند 150وعفت شيماء عن الباقي هنا تبرا ذمة هاجر لماذا ؟ الن صاحب الحق ابرأ المضمون
عنه
.163ما االصل في المعامالت والعادات ؟ االباحه
.164ماالصل في العبادات ؟ التوقيف
.165من اكثراعوامل التي تشكل أثر النحت في اشكال السطح ؟ المياه الجاريه
.166ما اعراب ( فاطمات ) ؟ منصوبه وعالمة نصبها الكسره نيابة عن الفتحه النها جمع مؤنث سالم
.167جايبين جدول فيه | الجدول الثاني
س  .اسم منقوص |  1الذي
 2فتى

ص  .سم مبني

|

ع  .اسم نكره

|  3العب

االسم المنقوص ( فتى )
االسم المبني ( الذي )
االسم النكره ( العب )
(. 168كأننا والماء من حولنا...قوم جلوس حولهم ماء) ,النقد المناسب لهذا البيت أو القصيدة؟ مقياس
العمق والسطحية
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.169رجل لم يحدد مهرا طلق زوجته قبل الدخول عليها فمالها؟ لها مايطيب خاطرها عرفا

(أنتهينا وهلل احلمد واملنه مبساعدتكن صبايا من تسريبات املساء ليوم السبت)
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تسريبات األحد
علي رقيب ) ما الغرض من القصيدة ؟ الزهد
 (.1اذا ماخلوت الدهر يوما فالتقل  -خلوت ولكن قل
ّ
.2من آثار الربا ؟ ارتفاع االسعار على الناس
.3استخرجي االسم مما ياتي ( يسمع  ,سميع  ,اسمع  ,سامع ) ؟ سميع – سامع
.4في عهد من تم تاسيس هيئة البيعة ؟ الملك عبدهللا بن عبدالعزيز
.5اين كانت اول حروب الرده ومتى ؟ في بزاخة في نجد عام 11هـ
.6من الذي رفض اقامة دولة يهوديه في فلسطين ؟ عبدالحميد الثاني
.7عددي احوال الميزان التجاري ؟ الفائض  -التعادل  -العجز
.8ماذا يسمى تحول شكل الصخر بدون تغيير في تركيبه المعدني ؟ التجوية الفيزيائية
.9اي مما يلي يرفع بالضمه المقدره للثقل ؟ القاضي
.10ماهي اركان النكاح ؟ الزوجان الخاليان من الموانع الشرعية  -االيجاب – القبول
.11ماهي شروط النكاح ؟ تعيين الزوجين  -رضا الزوجين  -الولي للمرأه  -الشهود  -الكفاءة – المهر
.12اذا كان الفعل الزما فان مما ينوب عن الفاعل ؟ الجار والمجرور  -ظرف المكان والزمان  -المصدر
( المفعول المطلق )
.13ما االدوات التي تجزم فعالً واحداً ؟ لم  -لما  -الم االمر  -ال الناهية
.14ما االدوات التي تجزم فعلين ؟ إنْ  -إذما  -من  -ما  -مهما  -متى  -ايان  -اين  -حيثما  -أنى -
كيفما  -أي .
.15اين ولد عيسى عليه السالم ؟ بيت لحم بفلسطين
.16إياك انصح يا ولدي إياك ضمير منفصل مختص بماذا ؟ مختص بالنصب
 .17الضمير والعلم واسم االشارة من انواع ؟ المعرفة
.18اين وقعت معركة النهاوند ؟ قرب مدينة نهاوند الفارسية
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.19معركة قضت على الزحف المغولي ؟ عين جالوت
.20متى تمت معاهدة سايكس بيكو ؟ ومن اطرافها ؟ 1319هـ  -بريطانيا * فرنسا
.21من الذي تبنى مشروع الدعم للقضية الفلسطينية ومشروع التضامن االسالمي ؟ الملك فيصل بن
عبدالعزيز
.22مثال على التعزير الجسدي؟ الجلد
.23قارة تقع جنوب الكره االرضيه يحدها المحيط الهادي والهندي؟ استراليا
.24مفرد هاديان ؟ ( هادي )
.25متى قام ببناء المصمك وفي عهد من ؟ ابن النعام في عهد محمد بن عبدهللا آل رشيد
.26من عوامل النحت ؟ الرياح
.27ما أهمية دراسة السنة النبوية ؟ المصدر الثاني للتشريع
.28متى قامت الدولة السعودية االولى ومن مؤسسها وماهي عاصمتها ومتى سقطت وعلى يد من ؟
 قامت ( سنة  1157الى ) 1233 العاصمة ( الدرعية ) القائد ( محمد بن سعود ) يسمى امير الدرعية استمرت (  76سنه ) سقطت على يد العثماني ( ابراهيم باشا ).29متى قامت الدولة السعودية الثانية ومن مؤسسها وماهي عاصمتها ومتى سقطت وعلى يد من ؟
 قامت (  1240الى ) 1309 العاصمة ( الرياض ) القائد ( تركي بن عبدهللا ) استمرت (  69سنه ) -سقطت بسبب ( حروب داخليه و سقطت على يد ال رشيد )
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.30متى قامت الدولة السعودية الثالثه ومن مؤسسها وماهي عاصمتها ؟
 قامت( ) ١3١٩ العاصمة ( الرياض ) القائد ( عبدالعزيز ) يسمى امير نجد وحكم  45عاما مستمره.3١توفيت امرأه عن زوجها وابنها واختها الشقيقة مانصيب كل منهم ؟ الزوج الربع واالبن الباقي
تعصيبا واالخت الشقيقة الترث لوجود فرع وارث
.32من الذي يشكل محور التاريخ ؟ االنسان
.33يعد االنسان  ........بطبعة ؟ جغرافي
.34ما اركان بيع السلم ؟ المسلم  -المسلم إليه  -المسلم فيه  -راس مال السلم (الثمن المقبوض)
.35اين مقر االتحاد االوروبي ؟ هولندا
 .36ما المذهب الذي يفصل الدين عن الدولة ؟ المذهب العلماني
.37اسم مشتق يدل على شيئين اشتركا في صفة واحده ماهو ؟ اسم التفضيل
 .38ما دية المسلم الذكر ؟ ١00من االبل= 400الف
.3٩مادية المسلمه االنثى ؟ 50من االبل=200الف
.40مادية الكافر الذكر ؟ 50من االبل=200الف
.4١ما ديه الكافرة ؟ 25من االبل = ١00الف
.42من هو النبي الذي تكلم في المهد ؟ عيسى عليه السالم
.43ما كفارة الظهار ؟ عتق رقبة مؤمنة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكين
.44اذا تزوج الرجل ولم يحدد المهر ؟ لها مهر المثل
.45تعلم محمد بن عبدالوهاب في ...؟ المدينه والحجاز والبصره واالحساء
 (.46اهتم بنظافتك مدينتك ) اين الفاعل ؟ ضمير مستتر تقديره هو
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 .47شخص معه سالح وينهب الناس في الصحراء ماذا يسمى ؟ المحارب
 .48الجار المسلم القريب له ؟ ثالث حقوق
.4٩الجار المسلم له ؟ حقان
.50الجار الكافر له ؟ حق واحد
.5١تستمد القصه احداثها من ؟ الواقع  -التاريخ  -الخيال
.52ما عدد الرضعات المحرمه ؟ خمس رضعات
.53الشعر الذي يميل لاليجاز ولم يكثروا منه ؟ الشعر التعليمي
 .54مالذي يراعي في مفردات الشعر ؟ سالمتها من الغرابة  -دقة استعمال الكلمه  -ايحاء الكلم
.55ما حكم دعاء الشخص على نفسة بالموت ؟ محرم
 .56لماذا اعرض فرعون عن عبادة هللا ؟ كفر االباء واالستكبار
.57ماحكم القاء السالم ورده ؟ القاءه سنه ورده واجب
.58اي الجمل يحتوي على االختصاص ؟ نحن معشر المسلمين النخون
.5٩من طلقت طلقة واحده تعتبر ؟ مطلقه رجعيه
.60قال تعالى(و اخ ِفض لهما جناح الذل من الرحمة) كلمة جناح فيها ؟ استعارة مكانية
.6١تميز الموقع الجغرافي واتساع المساحه للقوى المؤثره من الخصائص ؟ الخصائص الطبيعية
.62متى وقعت معركة القادسية ؟ ١5هـ
.63متى وقعت معركة بالط الشهداء ؟ ١١4هـ
.64من مؤسس الدولة االموية ؟ معاوية بن ابي سفيان
.65ما عمل ان واخواتها ؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر
 .66ما ثبت على خالف دليل شرعي لمعارض راجح ماهو ؟ الرخصه
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.67لماذا قامت الحروب الصليبية ؟ ازدياد قوة السالجقة وتهديدهم للقسطنطينية  -التوسع التجاري
.68من اول من حاول فتح بالد السند من المسلمين ؟ محمد بن قاسم الثقفي
.6٩قال تعالى ( واسألوا أهل الذكر ان كنتم ال تعملون يختص ب؟الفتوى
.70ماهي الحبكة التي تتصل حوادثها اتصاال وثيقا بحيث يكون كل فصل نتيجة للفصلة السابق هي
حبكة؟ الحبكة متماسكة
.7١اذا تمت االجارة بين المؤجر و المستأجر فان العقد يكون؟ الزم من الطرفين
.72المدرسة التي من موضوعاتها الحنين للوطن؟المهجر
.73اعتمدت الدولة السعودية التولى على علوم؟الشريعه
.74حكم المهر؟ واجب
.75على قدر اهل العزم؟ مدح
.76اكثر الشاعر السعودي بن عثيمين من النظم في غرض؟المدح
.77ما نوع قول تعالى اياك نعبد و اياك نستعين؟قصر
.78حكم الشرك االصغر؟ ال يخرج من الملة
.7٩من اوزان صيغ المبالغة ؟فعول،مفعال،فعال،فعل،فعيل
.80ان اباك احب الناس اليك اعراب اباك؟اسم ان منصوب بااللف
.8١ماذا تسمى كل محدثة في الدين؟ بدعة
(.82وهلل الجتهدن في دروسي )الجمله لماذا ليس لها محل من االعراب؟ النها جواب لقسم
.83تعريف البدعه؟كل محدثة في الدين
.84االنبياء و الرسل هم من؟البشر
.85مالذي يدل على توحيد الربوبية؟ ( افراد هللا تعالى بافعاله كالخلق والرزق )
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.86لماذا شبه الجزيرة العربية يقل الغطاء النباتي فيها؟بسبب انها بيئة صحراوية و قليلة االمطار
.87لماذا اكثر االندلسيون من نظم الشعر في البحور الخفيفة؟لتناسبهم مع حالة الترف و الغناء
.88المستاجر اذا بقى سنة وما استعمل المكان؟يدفع االجرة كاملة
.8٩هي التي تحكي شخصية وحادثة واحدة ؟االقصوصة
.٩0كلمة اخي تعرب؟مضافة الى ياء المتكلم
.١00المطلقه التي طلقها زوجها (قبل) الدخول بها و (قبل) تحديد المهر لها { متعة الطالق }
_المطلقه التي طلقها زوجها (قبل) الدخول بها (وتم تحديد المهر ) فلها { نصف المهر }
_المطلقه التي طلقها زوجها (بعد) الدخول بها ولو بساعة واحدة فلها { كامل المهر }
.١0١ما الطالق البدعي ؟ ان يطلق الزوج زوجته اثناءالحيض او في طهر جامعها فيه او يطلقها ثالثا
بكلمه واحده اول ثالثا متفرقات في مجلس واحد
.١02ما حكم الظهار ؟ محرم

(أنتهينا وهلل الحمد والمنه بمساعدتكن صبايا من تسريبات المساء ليوم األحد)
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أساله مهمة مضافة
 (.١اشرب من نقاخ مبرد ) كلمة نقاخ غير فصيحة لماذا ؟ بسبب غرابتها وقلة استعمالها
.2قامت الدولة العباسية سنة؟ ١32
. 3الخليفة العباسي الذي حول (دار الحكمة) الى معهد علمي كبير هو؟ المأمون
. 4الحمالت العسكرية التي وجهها الغرب النصراني في أوروبا الى المشرق االسالمي؟
الحروب الصليبية (الحمالت الصليبية)
.5أكبر خصوم الدولة السعودية األولى كان؟ دهام بن دواس
.6توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب في؟ الدرعية
.7اتجهت الحمالت الصليبية الثالث االولى الى؟ بالد الشام
.8تم انشاء مصنع لكسوة الكعبة في عهد الملك؟ عبد العزيز
_________________________________________________________________
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*مصطلحات مهمة بالتحصيلي*
.1شركة الوجوه  :يشترك اثنان او اكثر من دون راس مال على ان يشتريا بالدين والربح بينهما.
.2االسهم  :حصة في راس مال الشركة .
.3الحيض  :دم يخرج من المرأه بمقتضى الطبيعة في اوقات معلومه .
.4االستحاضة  :استمرار الدم على المرأه بحيث الينقطع عنها ابداً .
 .5النفاس  :دم يخرج من رحم المرأه الحامل مع الوالدة او قبلها ويستمر اربعين يوما .
.6الهبة  :التبرع بالمال في الحياة .
.7عقد االرفاق  :هو االرفاق دون مقابل كالقرض والعارية
.8المبني  :لزوم اخر الكلمه حاله واحده وان اختلفت العوامل الداخله عليها
.9المعرب  :تغير آخر الكلمه الختالف العوامل الداخله عليها .
.10الطالق السني  :ان يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهر لم بجامعها فيه او حال كونها حامل .
.11االمطار التضاريسية  :تحدث عند اصطدام الرياح المحملة ببخار الماء بعائق جبلي .
.12العمران الريفي  :تجمع بشري يقل سكانه عن الفي نسمة  ,ويعمل غالبيتهم بالزراعة والرعي .
.13النفاق  :إظهار اإلسالم والخير وإبطان الكفر والشر.
.14الصناعة  :تحويل المواد الخام لتالئم حاجات االنسان ومتطلباته .
.15الجناية  :التعدي على البدن بما يوجب قصاصا ً او ماالً .
.16المقالة  :قطعة نثرية محدودة يعرض فيها الكاتب فكره من االفكار .

احلمد هلل
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اخلامتة
وبكذا نكون ختمنا تسريبات التحصيلي السبت , 1/8/1440وحابين باسم اكاديمية
الحوت التعليمية نشكر كل من ساهم بمساعدتنا وتزويدنا باالسئلة والتصحيح معنا
واسال هللا ان يوفقهم وايانا ويرزقنا اجمعين اعلى الدرجات .
وبالختام كل الشكر لفريق عمل اكاديمية الحوت التعليمية للقسم األدبي
ساندرا
ايمان
هند
نسرين
منيرة
فايزة
سمر
سارا
ختاما ً ال تنسونا من دعواتكم ,وترقبونا بالتسريبات لهذه الفتره..

برعايه اهلل
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كتبي

*جميع الحقوق محفوظة للقائمين على العمل*

يوم االثنني ۸/۳

 -١اھل اﻟﻛﺗﺎب ھم ؟
أ( اﻟﯾﮭود واﻟﻧﺻﺎرى
ج( اﻟﺧوارج

ب( اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
د( -

 -٢ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ اﺷطﺂن ؟
أ(اﻟﺣﺑل اﻟﻘﺻﯾر
ج( -

ب( اﻟﺣﺑل اﻟطوﯾل
د( -

 -٣ﻋدة اﻟﻣرأة اﻟﺣﺎﻣل اﻟﺗﻲ طﻠﻘﮭﺎ زوﺟﮭﺎ وھﻲ ﺗﺣﯾض ؟
أ(  ٤اﺷﮭر
ج(  ٣ﻗروء

ب( ﯾﻘدر ﻟﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ
د( -

 -٤ﻓﻲ أي ﻋﺻر ﺗم ﺗﻌرﯾب اﻟدواوﯾن؟
أ( اﻟﻌﺻر اﻟﺟﺎھﻠﻲ
ج( اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺟري

ب( اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث
د( اﻟﻌﺻر اﻻﻣوي

 -٥اﺧﺗراع اﺑن ﻣﺎﺟد ؟
أ(اﻟﺑوﺻﻠﮫ
ج( -

ب( اﻟﮭﺎﺗف
د( -

 -٦ﻋدد اﻷﻧﺑﯾﺎء اﻟذﯾن ورد ذﻛرھم ﻓﻲ اﻟﻘرآن ؟
أ(٢٥
ج( ٣٠

ب( ٢٦
د(٣٥

 -٧اول ﻣطﺎر أﻧﺷﺊ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ؟
أ( اﻟرﯾﺎض
ج( ﺟد ة

ب( اﻟﺷرﻗﯾﺔ
د( اﻟطﺎﺋف

 -٨اول ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ؟
أ( ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑداﻟﻌزﯾز
ج( ﺟﺎﻣﻌﺔ ام اﻟﻘرى

ب(ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﯾﺻل
د( ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود

 -٩اﺛﻘل ﺻﻼﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ؟
أ( اﻟﻔﺟر واﻟظﮭر
ج( اﻟﻌﺻر واﻟظﮭر

ب( اﻟﻔﺟر واﻟﻌﺷﺎء
د(اﻟﻌﺻر واﻟﻣﻐرب

 -١٠ﻋﻠم ﯾﺧﺗص ﺑدراﺳﺔ ﺣﺟم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺑﺷرﯾﮫ وﻛﺛﺎﻓﺗﮭﺎ وﺗوزﯾﻌﮭﺎ ؟
أ( ﻋﻠم اﻟﺳﻛﺎن
ج( ﻋﻠم اﻟطﺑﯾﻌﮫ

ب( ﻋﻠم اﻻرض
د( ﻋﻠم اﻟﺑﯾﺋﮫ

 -١١اﯾن ﯾﻘﻊ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ؟
أ(ﺷرق اﺳﯾﺎ
ج( ﻏرب اﻓرﯾﻘﯾﺎ

ب(ﻏرب اﺳﯾﺎ
د(اوروﺑﺎ

 -١٢ﻣن ھو اﻟﻧﺑﻲ اﻟذي ﻛﺎﻧت وﻻدﺗﮫ ﻣﻌﺟزة ؟
أ( ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم
ج( ﻋﯾﺳﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم

ب(ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
د( إﺑراھﯾم ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم

-١٣ﺣدﯾث ﯾﺣول اﻟﻌﺎدات اﻟﻰ اﻟﻌﺑﺎدات ؟
أ( ) اﻧﻣﺎ اﻻﻋﻣﺎل ﺑﺎﻟﻧﯾﺎت (....
ج( -

ب( -
د( -

 -١٤اﻟﻣﻘﺻود ﺑـ  ٣ﻗروء ؟
أ( ﻣرأه ﻣطﻠﻘﮫ
ج( ﻣرأه ارﻣﻠﮫ

ب( ﻣرأه ﻟم ﺗﺑﻠﻎ
د( ﻣرأ ﺑﺎﻟﻐﮫ

 -١٥ﻣن اﻟذي ﯾﺷﻛل ﻣﺣور اﻟﺗﺎرﯾﺦ ؟
أ( اﻻﻧﺳﺎن
ج( -

ب( اﻟﺣﯾوان
د( -

 -١٦دﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓرة ﺗﻌﺎدل ؟

) ﻧرﻛز ان اﻟﺳؤال اﻟﻛﺎﻓره وﻟﯾس ﻛﺎﻓر(*

أ(  ٢٥ﻣن اﻻﺑل
ج(  ١٠٠ﻣن اﻻﺑل

ب(  ٥٠ﻣن اﻻﺑل
د(  ٣٠ﻣن اﻻﺑل

 -١٧اﻟﻧﺑﻲ اﻟذي ﺗﻛﻠم وھو ﻓﻲ اﻟﻣﮭد ؟
أ( ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم
ج( ﻧوح ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم

ب( إﺑراھﯾم ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم
د(ﻋﯾﺳﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم

 ) -١٨ﺳﺑﺣﺎﻧك اﻟﻠﮭم وﺑﺣﻣدك اﺷﮭد ان ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﺳﺗﻐﻔرك واﺗوب
اﻟﯾك( ﻣﺗﻰ ﯾﻘوﻟﮫ اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ؟
أ( ﻋﻧد اﻟدﺧول ﻟﻠﻣﺟﻠس
ج( ﻋﻧد اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻣﺟﻠس

ب( اﻟﺧرج ﻣن اﻟﻣﺳﺟد
د( اﻟدﺧول ﻟﻠﻣﺳﺟد

 -١٩ﻣن ﻣراﺗب اﻟﻘدر ؟
أ( اﻟﻣﺷﯾﺋﮫ
ج( -

ب( -
د( -

 -٢٠ﻣﺎﺗﺄﺛﯾر اﻟرﺑﺎ ؟
أ( ﺳﯾﺎﺳﻲ
ج( -

ب( اﻗﺗﺻﺎدي
د( -

 -٢١اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻛت اﻟﺷﻌر اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم ؟
أ(ﻣدرﺳﺔ اﻻﺣﯾﺎء
ج( ﻣدرﺳﺔ اﻻدب

ب( ﻣدرﺳﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
د( -

 -٢٢ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ وﻋﺛﺎء اﻟﺳﻔر ؟
أ( راﺣﮫ
ج( -

ب( ﻣﺷﻘﮫ
د( -

 )-٢٣ھﻲ اﻷﻣﻮر ﻛﻤﺎ ﺷﺎھﺪﺗﮭﺎ دول ﻣﻦ ﺳﺮه زﻣﻦ ﺳﯿﺂﺗﮫ ازﻣﺎن ( ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺔ دول
؟
أ( ﻣﺗﻐﯾره
ج( -

ب( ﻣﺗﺟدده
د( -

 -٢٤ﻋﻼة رﻓﻊ ﻛﻠﻣﺔ " ﯾﺳﻌﻰ" ؟
أ( اﻟﺿﻣﮫ
ج( اﻟﺿﻣﮫ اﻟﻣﻘدره

ب( اﻻﻟف
د( اﻟواو

-٢٥ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﻋﺳﯾﻔﺎ ؟
أ( اﺟﯾرا
ج( -

ب( -
د( -

 -٢٦ﯾرﻓﻊ ﺑﺎﻟواو واﻟﻧون وﯾﻧﺻب ﺑﺎﻟﯾﺎء واﻟﻧون ؟
أ( ﺟﻣﻊ ﻣؤﻧث ﺳﺎﻟم
ج( ﺟﻣﻊ ﺗﻛﺳﯾر

ب( ﻣﺛﻧﻰ
د( ﺟﻣﻊ ﻣذﻛر ﺳﺎﻟم

 -٢٧ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻊ ﻛﻠﻣﺔ "ﻓﺎطﻣﺎت" ؟
أ( اﻻﻟف
ج( اﻟﺿﻣﮫ

ب( اﻟﻔﺗﺣﮫ
د( اﻟﺳﻛون

 -٢٨ﻣن ﺣروف اﻧداء ؟
أ( ھﻲ
ج( ﻛ ﻲ

ب( أي
د( ﻟن

 -٢٩اﻟﻧﮭر اﻟذي ﯾﺻب ﻋﻠﻰ اﻷردن ؟
أ( ﻧﮭر اﻟﻧﯾل
ج( ﻧﮭراﻻﻣﺎزون

ب( ﻧﮭر اﻟﻧﯾﺟر
د( ﻧﮭر طﺑرﯾﺎ

 -٣٠ﻣن ھو اﻟﻣﻠك اﻟذي وﺻل ﻓﻲ ﻋﮭده  ٢٨ﺟﺎﻣﻌﺔ ؟
أ(اﻟﻣﻠك ﻋﺑدﷲ
ج( اﻟﻣﻠك ﻓﮭد

ب( اﻟﻣﻠك ﺧﺎﻟد
د( اﻟﻣﻠك ﻋﺑداﻟﻌزﯾز

 -٣١اول اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﮫ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ؟
أ( ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود ،اﻟﻣﻠك ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ،ام
اﻟﻘرى
ج( ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ،ام اﻟﻘرى  ،ﺳﻌود

ب( ﺟﺎﻣﻌﺔ ام اﻟﻘرى ،ﺳﻌود ،ﻋﺑداﻟﻌزﯾز
د( ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌود  ،ام اﻟﻘرى  ،ﻋﺑداﻟﻌزﯾز

 -٣٢ﺗم اﺳﺗرداد اﻟرﯾﺎض ﻋﺎم ؟
أ( ١٣١٩
ج( ١٤١٤

ب( ١٣٤٠
د(١٣٢٠

 -٣٣ﻋدة اﻟﺣﺎﻣل ؟
أ( ﺣﺗﻰ ﺗﺿﻊ ﺣﻣﻠﮭﺎ
ج(  ٣ﺷﮭور

ب(  ٤ﺷﮭور
د(  ٩ﺷﮭور

 -٣٤ﻣن اﺣﻛﺎم اﻻﺳﺗﺣﺎﺿﮫ ؟
أ( ﺗﺣرم ﻣن اﻟﺻﻼه
ج( ﺗﺣرم ﻣن اﻟﺻﯾﺎم

ب( ﺗﺻوم وﺗﺻﻠﻲ
د( -

 -٣٥ﯾﻧﺻب ﺑﺎﻻﻟف ؟
أ( اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺧﻣﺳﮫ
ج( ﺟﻣﻊ ﻣؤﻧث ﺳﺎﻟم

ب( اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺧﻣﺳﮫ
د( اﻟﻣﻔرد

 -٣٦ﻣن ﻋواﻣل اﻟﻧﺣت ؟
أ( اﻟرﯾﺎح
ج( -

ب( -
د( -

 -٣٧ﺗوﻓﻲ ﺷﺧص وﻣﻌﮫ اﺧت ﺷﻘﯾﻘﮫ وﻋم ﻛم ﯾﺄﺧذ اﻟﻌم ؟
أ ( ا ﻟ ﻧﺻف
ج( اﻟﺑﺎﻗﻲ

ب( اﻟرﺑﻊ
د( اﻟﺛﻣن

 -٣٨اﻟﻧﺛر اﻟﺳﻌودي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ؟
أ( اﻟﻘﺻﮫ واﻟﻣﻘﺎﻟﮫ
ج( اﻻﻗﺻوﺻﮫ

ب( اﻟﺷﻌر
د( -

 -٣٩اﻟﻧﺑﻲ اﻟذي ﻗﺗل رﺟل ﻣﺻرﯾﺎ ؟
أ( ﻋﯾﺳﻰ
ج ( ﻣﺣ ﻣ د

ب( ﻣوﺳﻰ
د( ﻧوح

 -٤٠اﻟﻧﺑﻲ اﻟذي ﻛﻠﻣﮫ ﷲ ﻓﻲ اﻟوادي اﻟﻣﻘدس ) طوى (؟
أ( ﻣوﺳﻰ
ج( ﺻﺎﻟﺢ

ب( ﻋﯾﺳﻰ
د( اﺑراھﯾم

 -٤١اﻟﻣرأه اﻟﻣطﻠﻘﮫ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺣدد ﻣﮭرھﺎ وﻟم ﯾدﺧل ﺑﮭﺎ ﻟﮭﺎ؟
أ( ﻣﺗﻌﺔ اﻟطﻼق
ج( اﻟﻣﮭر ﻛﺎﻣل

ب( اﻟﻧﺻف
د( -

 -٤٢ورد ﺑﯾت ﺷﻌري )اﻋﺗزل اﻟذﻛرى (..اﻟﻐرض ﻣﻧﮫ ؟
أ( اﻟﺣﻛﻣﺔ
ج( -

ب( -
د( -

 ) -٤٣ﻣﻛر ﻣﻔر ﻣﻘﺑل  (...ﯾدل ﻋﻠﻰ ؟
أ( اﻟﺧﯾل
ج( -

ب( -
د( -

 -٤٤رﻛود اﻟﺷﻌر ﻓﻲ ﺻدر اﻹﺳﻼم ﺑﺳﺑب ؟
أ ( ا ﻟ ﻌﻠ م
ج( -

ب( اﻟﻔﺗوﺣﺎت اﻻﺳﻼﻣﯾﮫ
د( -

 -٤٥اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻣﯾت ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻔﺗوح ؟
أ( ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻘﺎدﺳﯾﮫ
ج( ﻣﻌرﻛﺔ ﻧﮭﺎوﻧد

ب( ﻏزوة اﺣد
د( -

 -٤٦ورد ﺟﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺧﺗﺑرات ﺗﺗﺣدث ﻋن اﻟﺟﻧود اﻟﻣطﻠوب ﻣوﻗﻊ اﻻﺳﺗﻌﺎره ؟
أ( اﺳودا
ج( ا -

ب( -
د( -

 -٤٧ﻣﺎﻗرأت اﻻ ﻛﺗﺎﺑﺎ  <--اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﻰ ھو ؟
أ( ﻣﺟﮭول
ج( ﻛﺗﺎﺑﺎ

ب( ﻗرأت
د( -

 -٤٨أھﻣﯾﺔ دراﺳﺔ اﻟﺳﻧﮫ اﻟﻧﺑوﯾﮫ ؟
أ( ﻻﻧﮭﺎ اﻟﻣﺻدر اﻷول ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ
ج-

ب( اﻟﻣﺻدر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ
د( -

 -٤٩اﺑن ﻣﺷرف ﺷﻌره ﯾوﺟد ﻓﯾﮫ ﺻﻔﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﮫ ﻟﻧوﻋﯾن ...
أ( اﻷول ادﺑﻲ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻣﻲ
ج( -

ب(-
د( -

 -٥٠ﺣﻛم ﺗﻧﺎزل اﻟﻣرأه ﻋن ﺻداﻗﮭﺎ ﺑﻌد ﻋﻘد اﻟﻧﻛﺎح ؟
أ( ﻣﺣرم
ج( ﺟﺎﺋز

ب( ﻣﺳﺗﺣب
د( ﻣﻛروه

 -٥١ﻟﯾس ﻣن ارﻛﺎن اﻹرث ؟
أ( اﻟوﺻﯾﮫ
ج( اﻟﺣق اﻟﻣوروث

ب( اﻟوارث
د( اﻟﻣوروث

 -٥٢ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺷرﯾﻌﮫ اﻟﺻﺣﯾﺣﮫ ؟
أ( اﻟﺗوراة
ج( اﻟﻘرآن

ب( اﻻﻧﺟﯾل
د( -

 -٥٣ﻛم اﺳﺗﻐرق ﺗوﺣﯾد اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺟدﯾﮫ ؟
أ(  ٣٠ﺳﻧﮫ
ج(  ٢٠ﺳﻧﮫ

ب(  ٥٠ﺳﻧﮫ
د(  ٤٠ﺳﻧﮫ

 -٥٤ﻗﻠﺔ اﻟﻐطﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺳﺑب ؟
أ( اﻣﺗداد اﻟﺻﺣﺎري
ج( -

ب( -
د( -

 -٥٥ﻣﺎل ﻻ ﯾدﺧل ﺿﻣن أﻣوال اﻟدوﻟﮫ ؟
أ( اﻟزﻛﺎه
ج( -

ب( اﻟﻘروض
د( -

 -٥٦اﻟﺣﻧﯾن اﻟﻰ اﻟوطن ﻣن ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣدرﺳﺔ ؟
أ( اﻟﻣﮭﺟر
ج( -

ب( اﻻﺣﯾﺎء
د( -

وھﻜﺬا ﻧﻜﻮن اﻧﺘﮭﯿﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﺮﯾﺒﺎت ﯾﻮم اﻻﺣﺪ ﻣﺴﺎﺋﻲ ﺗﻤﻨﯿﻨﺎ ﻋﺪد اﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺌﻠﮭ وﻟﻜﻦ ﻣﺎﺣﺎﻟﻔﻨﺎ اﻟﺤﻆ اﻟﻤﺮات
 ..اﻟﺠﺎﯾﺔ ﺑﺎذن ﷲ
وﺷﻜﺮا ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﺎرﻛﺘﻨﺎ ﺑﺎﺳﺌﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر وﷲ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮازﯾﯿﻦ ﺣﺴﻨﺎﺗﻜﻢ ،،
اﻋﺪاد ﺑﻮاﺳﻄﺔ KAYAN:
ﻓﺮﯾﻖ اﺑﺪع ﺑﻘﺪراﺗﻚ ﯾﮭﻤﻨﺎ ﻧﺠﺎﺣﻚ
..وﺑﺎﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﻟﻜﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎ وﻻ ﺗﻨﺴﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء 💜

