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 القسن األول : القرآن الكرين

 أكمل اآليات القرآنية التالية !

َل الَِّذيَن َظَلُموا قَ ْوًًل َغيْ َر الَِّذي -ٔ ِقيَل َلُهْم فَأَنْ َزْلَنا َعَلى الَِّذيَن َظَلُموا رِْجًزا ِمَن السََّماِء ِبَما َكاُنوا  فَ َبدَّ
 [ٜ٘]البقرة/........... 

 يعتدون -د  يفترون -ج  يفسقون -ب  يظلمون -أ

 [ٗٙاْلَخاِسرِيَن ]البقرة/ َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُو َلُكْنُتْم ِمنَ ....... ُثمَّ تَ َولَّْيُتْم ِمْن بَ ْعِد َذِلَك فَ َلْوًَل  -ٕ
 ىدى اهلل -د  فضل اهلل -ج  رحمة اهلل -ب  نعمة اهلل -أ
فَ َتْطَمُعونَ  -ٖ  َماَعَقُلوُه    بَ ْعدِ  ِمنْ  ُيَحرُِّفونَوُ  َيْسَمُعوَن.......... ُثمَّ  ِمنْ ُهمْ  َفرِيقٌ  َوَقدَْكانَ  َلُكمْ  يُ ْؤِمُنوا َأنْ  َأ

 [٘ٚ/البقرة] يَ ْعَلُمونَ  َوُىمْ 
 كالم اهلل  -د  القرآن -ج  الكتاب -ب كتاب اهلل  -أ
 [ٛٛيُ ْؤِمُنوَن ]البقرة/........ َوقَاُلوا قُ ُلوبُ َنا ُغْلٌف َبْل َلَعنَ ُهُم اللَُّو ِبُكْفرِِىْم  -ٗ

 فأولئك ًل -د  فهم ًل -ج  فقليال ما -ب فكثيرا ما  -أ
 َوْجَهَك......... اْلَمْسِجدِ  فَ َولِّ  تَ ْرَضاَىا ِقبْ َلةً  يَ نَّكَ فَ َلنُ َولِّ  السََّماءِ  ِفي َوْجِهكَ  تَ َقلُّبَ  َقْدنَ َرى -٘

 [ٗٗٔ/البقرة] اْلَحَرامِ  
 جانب -د  أمام -ج  شطر -ب  إلى -أ
 

: اللغة العربيةالثانىالقسن 

 أوًل : اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة اآلتية!
 

  ب  ل ير  عرون دابم  ا بأن  و ي  راقبهم. ل  ذا ف   ن المس  لمون اهلل سم  ا م  رات ك  ل ي  وم  ف  ال ينس  ون رب   هم يلق  ى
دابم   ا  داس   ل ال    الة  يراقب    همالمس   لمين ًل يفعل   ون الر   ر وًل يعمل   ون المنك   ر  ألن    هم ير   عرون ب   أن اهلل 
ةَ  َوَأقِ مِ وسارجها. إن ال الة تمنعهم م ن الر ر وتنه اىم ع ن المنك ر. ق ال تع الى:   ةَ  ِإنَّ  ٱل َّ َلوة  تَ نْ هَ ىة  ٱل َّ َلوة

. وف ي ال الة الجماع ة ﴾٘ٗلعنكبوت: ا﴿َت ْ نَ ُعوَن  مَ ا يَ ْعلَ مُ  َوٱللَّ وُ  َأْكب َ رُ  ٱللَّ وِ  َولَ ذِْكرُ  َوٱْلُمنكَ رِ  ْحَرآءِ ٱْلفَ  َعنِ 
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. ىك  ذا ف   ن ال  الة ال  فوم منتظم  ةقبل  ة واح  دة  ويجلس  ون ف  ي  يتج  و المس  لمون بوج  وىهم وقلوب   هم إل  ى 
 ثواب هم. ضاعفتالجماعة تجمعهم الفا واحدا وقلبا واحدا وكلمة واحدة  و 

 

   ما أنسب موضوع للنص السابق؟ٙ
 . ال لوات الخما ب    . أىمية ال الةأ
 قبلة المسلمين في ال الة. د    . األمر بال الة   ج
 

 ًل يفعل المسلمون الرر والمنكر؟  ألن ....لماذا ( 7
 تضاعف ثواب هم الجماعة . الالةأ
 داسل ال الة وسارجها . رب هم ًل ينساىمب
 في الالة الجماعة قبلتهم وكلمتهم واحدة.  ج
 ال الة تجعلهم يرعرون بأن اهلل يراقبهم. د
 

 ن ال الة ....فهمنا من النص السابق أ  ٛ
 أ. تمنعهم من الرر وًل تنهاىم عن المنكر
 ب. ًل تمنعهم من الرر وتنهاىم عن المنكر
 ج. تمنعهم من الرر وتنهاىم عن المنكر

 تنهاىم عن المنكر د. ًل تمنعهم من الرر وًل
 

 يعني ...في بداية النص السابق " يلقىلفظ " .المسلمون اهلل سما مرات كل يوم يلقى  ٜ
 يواالل.ب    يواجو.أ
 يتقرب. د   يقاِبل. ج
 . لفظ "يراقب" يعني ...دابمايراقب هم ألن هم يرعرون بأن اهلل   ٓٔ
 يحاسب.ب   يالحظ وينظر إلى.أ
 يسّجل. د   يحافظ على. ج
هم.. لف  ظ "ث  واب" ثواب     ال  الة الجماع  ة تجمعه  م ال  فا واح  دا وقلب  ا واح  دا وكلم  ة واح  دة  وتض  اعف ٔٔ

 يعني ...
 . راِتبب    . َأْجرأ
 . درجةد   . مكافأةج
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 ثانيا: اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة اآلتية!

 
الح دي  والفق و  تلق ى علي و  م ام مال ك تس ع س نوات وكان يعيش مع اإل سافر اإلمام الرافعي إلى المدينة 

برحالت في البالد العربية  ليعرم أحوال الن اس وش ؤون مج تمعهم ولـات  هم. ولم ا م ات  قامولكنو مع ذلك 
ى    ع  اد الر  افعي إل  ى مك  ة  فعلّ  م فيه  ا العل  وم العربي  ة. ث  م س  افر إل  ى بـ  داد  فأس  ذ  ٜٚٔاإلم  ام مال  ك س  نة 

م  ام مال   ك وم   ذىب اإلم  ام أب   ي حنيف  ة  وس   رج بم   ذىب م  ذىب اإلم   ام أب  ي حنيف   ة  ف   وازن ب  ين م   ذىب اإل
ى   وكان يقيم بالفسطاط  ويدرس ف ي مس جد عم رو بالفس طاط حت ى  ٜٜٔجديد. ثم سافر إلى م ر سنة 

 ى . ٕٗٓتوفي سنة 
 
   الموضوع المناسب للنص السابق ىو ...ٕٔ

 . مذىب اإلمام الرافعيب   الرافعي العلميةاإلمام . رحلة أ
 .  مذىب الرافعي الجديدد   ي البالد العربية.  الرحالت فج

    ... اإلمام الرافعي على اإلمام مالك الفقو والحدي .ٖٔ
 . كتب ب      . قرأ أ
 .  سأل د      .  رافق ج
 

   ارتحل الرافعي إلى البالد العربية ....ٗٔ
 .  ليعرم أحوال الناس وشؤون مجتمعهم ولـات هم.أ
 الحدي  والفقو.وتلقى عليو يعيش مع اإلمام مالك . لب
 .  ليأسذ مذىب اإلمام أبي حنيفة واإلمام مالك.ج
 .  ليدّرس الفقو في مسجد عمرو بالفسطاط.  د
 

 ...  يعنى بين مذىب اإلمام مالك ومذىب اإلمام أبي حنيفة. لفظ "وازن"  وازن  ف٘ٔ
 قاَرن.ب      قاس.أ
 نَقد.  د      قوَّم. ج

 
 ؟ت التي تحتها الخط من اإلعراب ما موقف الكلما ثالثا :
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 لحماالعظام  يثّم كس -ٙٔ
  ب  مفعول مطلق  من وب   أ  نعت  من وب
  د  مفعول بو  من وب   ج  تمييز  من وب

 لو ماحدث ليبّينجاءه ملك  -ٚٔ

  ب  مرفوع لتجرده من النواالب والجوازم  أ  مجرور بالم
 مرة د  من وب بأن مض  ج  ًل محل لو من اإلعراب   

 المـرب  قبللقد نمت ساعة الظهيرة واآلن  -ٛٔ

  ب  ظرم مكان  من وب  أ  نعت  من وب
  د  ظرم زمان  من وب   ج  حال  من وب

 آية لهم على قدرة اهلل ... المعجزاتبدًل من أن تكون تلك  -ٜٔ

  ب  فاعل  مرفوع  أ  بدل  مرفوع
  د  ًل محل لو من اإلعراب  ج  سبر مبتدأ  مرفوع

 لهم على قدرة اهلل ... آيةبدًل من أن تكون تلك المعجزات  -ٕٓ

  ب  سبر كان  من وب  أ  اسم أن  من وب
  د  اسم كان  مرفوع  ج  سبر أن  مرفوع

 ؟ما الوضع ال رفي للكلمات التي تحتها الخط  رابعا :
 مرتقة من فعل ماضي... "تبيعوا"ًل تبيعوا الذىب بالذىب  كلمة  -ٕٔ

  ب  أجوم  أ  مثال
  د  لفيف  ج  ناقص

 فعل ماضي... "أنزل"أنزلو على قلب محمد  كلمة  -ٕٕ

  ب  ثالثي مجرد  أ  ثالثي مزيد بحرم
  د  رباعي مجرد  ج  ثالثي مزيد بحرفين
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 مرتقة من فعل ماضي... "مستعمل"الوضوء بالماء المستعمل  كلمة  -ٖٕ
  ب  ثالثي مجرد  أ  ثالثي مزيد بحرم

  د  ثالثي مزيد بثالثة أحرم زيد بحرفين ج  ثالثي م

 فعل ماضي...  "احتفل"احتفل اإلندونيسيون بعيد استقاللهم  كلمة  -ٕٗ
  ب  ثالثي مجرد  أ  ثالثي مزيد بحرم
  د  ثالثي مزيد بثالثة أحرم  ج  ثالثي مزيد بحرفين

 اسم... "ىدى"ذلك الكتاب ًل ريب فيو ىدى للمتقين ....  كلمة  -ٕ٘
  ب  مق ور وص أ  منق

  د  الحيح  ج  ممدود

 ؟ما الوضع البالغي للجمل التالية  سامسا :
 
 .غير ف يحة  بسبب.." األجلل" الحمد هلل العلي األجلل  كلمة -ٕٙ

  ب  غرابة  أ  تنافر 
  د  كلها الواب  ج  مخالفة القياس

 ..  الجملةغير ف يحة  بسبب.وليا قرب قبر جرب قبر -ٕٚ
 ابة ب  غر   أ  تنافر 

  د  كلها الواب  ج  مخالفة القياس

 الق ر : يسكن في بيت مثل الق ر  كلمة -ٕٛ
  ب  مربو بو  أ  مربو 

  د  أداة التربيو  ج  وجو الربو

   ىذه الجملة :ًلحول وًل قوة إًل باهلل -ٜٕ
  ب  توكيد  أ  ق ر 
  د  عطف  ج  نعت

   ىذه الجملة :كة كلهم أجمعونبفسجد المال -ٖٓ
  ب  توكيد ر  أ  ق 
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  د  عطف  ج  نعت
 

 استر األجوبة المناسبة لألسئلة التالية ! سادسا :
 
 يك  ؟ بلماذا سرج إندونيسيا من منظمة الدول الم درة للبترول  أو  -ٖٔ

 ل رو  أ  ألنو م در كمية كبيرة من البت
 لرو البت ب  ألنو منتج كمية كبيرة من 

 لرو البت ج  ألنو مستهلك كمية الـيرة من 
 لرو البت د  ألنو مستورد كمية كبيرة من 

 
 ذا قرر مجلا العلماء اإلندونيسي لمن تزوج بثمانية ؟ ما -ٕٖ

  ب  يحتفظ باألربعة األسيرة   أ  ينكح األربعة األسيرة 
  د  يطلق األربعة األسيرة  ج  يفارق األربعة األسيرة

 
 أسذ الحقنة في نهار رمضان يبطل ال وم  بررط : -ٖٖ

 ل المقفولس ب  أن تكون من المد ًل تكون موادا غذابيا  أ  أن
 ل المفتوحس د  أن ًل تكون من المد  ج  أن تكون موادا غذابيا 

 
 إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة  كيف ذلك ؟ -ٖٗ

  أ  لكثرة أبواب الخير فيو 
  ب  لقلة أبواب الرر فيو

 م ج  ألن اهلل غفر ما تقدم وما تأسر من ذنوب ال اب
  د  لوجود ليلة القدر في أواسره 

 
 إذا جاء رمضان الفدت الرياطين  كيف ذلك ؟ -ٖ٘

  أ  لكثرة أبواب الخير فيو 
  ب  لقلة أبواب الرر فيو

  ج  ألن اهلل غفر ما تقدم وما تأسر من ذنوب ال ابم
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  د  لوجود ليلة القدر في أواسره
 

 : ي الجمل التاليةاستر الكلمات المناسبة إلمالء الفراغات ف سابعا:
 إندونيسيا.....سبعة آًلم جزيرة الـيرة وكبيرة -ٖٙ

  ب  يتكون من  أ  يتكون عن
  د  يتكون إلى  ج  يتكون في

 الذين .....موااللة دراستهم في القاىرة  عليهم  التوجو إلى السفارة -ٖٚ
  ب  يرغبون من  أ  يرغبون عن
  د  يرغبون في  ج  يرغبون إلى

 يعتبر شيئا..... عادات المجتمع الجاىلياللى اهلل عليو وسلم محمد نا نبي أسالق -ٖٛ
  ب  سارجا عن  أ  سارجا من
  د  سارجا إلى  ج  سارجا في

 معانيو القرآن..... وتدبروا ئإذا قر  -ٜٖ
  ب  فاستمعوا منو  أ  فاستمعوا لو

  د  فاستمعوا فيو  ج  فاستمعوا عنو

 قينالقرآن..... الكافرين والمناف -ٓٗ
  ب  حجة من     أ  حجة ل 

  د  حجة في  ج  حجة على

 ..... منحة األزىر الرريف  ًل بد أن ينجح في اًلمتحان -ٔٗ
  ب  للح ول على  أ  ليح ل

  د  للح ول من  ج  كي يح ل من

 

 قامت الحكومة بالحملة التعليمية..... األمية -ٕٗ
  ب  تـليبا عن  أ  للتـليب من
 للتـلب على  د   ج  متـلبا في
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 فاز حزب الحكومة..... كثرة المعارضين -ٖٗ
  ب  بالرغم إلى  أ  على الرغم في
  د  بالرغم على  ج  على الرغم من

 

 ....بهذا الرجل منذ سنتين -ٗٗ
  ب  تعرفت  أ  يتعارم 
  د  معروفة   ج  متعارم 

 

 دثةاسابق السيارة..... تلك الح -٘ٗ
  ب  مسؤول في  أ  مسؤول إلى

  د  مسؤول عن   ج  مسؤول من 
 

 القسن الثالث : العلوم الشرعية

 
   أول من اقترح بجمع القرآن الكريم بعد وفاة النبي اللى اهلل عليو وسلم ىو ....  ٙٗ
 ب. عمر بن الخطاب    بكر ال ديق وأ. أب 
 د. علي بن أبي طالب    ج. عثمان بن عفان 
   أول من قام بوضع نقط القرآن ىو....ٚٗ
 ب. عثمان بن عفان     أ. زيد بن ثابت 
 د. أبو األسود الدؤلي     ج. علي بن أبي طالب 
 .ةسالم عن المعارض... مقرون المعجزة أمر سارق للعادةفالقرآن ىو معجزة الرسول الكبرى.   ٛٗ
 بالـراببب.      بالبركاتأ.  
 بالتحديد.     بالعجاببج.  
 
 ....ىي  دون ركوع وًل سجود تكبيرات ال الة التي تتكون من أربع  ٜٗ

 الكسوم والخسوم.الالة ب   .الالة العدينأ
 الفجر وال بح.الالة د  على الميت أو الميتة . ال الةج

  من الام رمضان ثم أتبعو ستا من شوال فذلك ك وم الدىر. ىذا الحدي  يدل على ...ٓ٘
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 أيام. سنة ال يام في شوال لمدة ستة ب  .وجوب ال يام بعد رمضانأ
 .عدم الحة اليام رمضان بدون اليام شوال.د ج.ضرورة ال يام في شهر شوال

 

   موعد إسراج زكاة الزروع ىو ....ٔ٘

 ب. في أيام رمضان    أ. بعد الحول
 د. يوم ح ادىا   بعد عيد الفطرج. 

 

   قبل إسراء الرسول ومعراجو توفيت زوجتو سديجة كما توفي عمو. سمي ىذا العام ...  ٕ٘

 ب. عام الحزن    عام الفيلأ. 
 د. عام الم يبة   ج. عام العسر

   وقعت معركة الفين في عهد سالفة ....ٖ٘
 ب. عثمان بن عفان   أ. عمر بن الخطان

 د. معاوية بن أبي سفيان  ج. علي بن أبي طالب
 .....  بلغ التقدم العلمي والحضاري للخالفة العباسية ذروتو في عهد الخليفةٗ٘

 ب. ىارون الرشيد  كل على اهللأ. المتو  
 د. المهدي   ج. المعت م باهلل

 
   "المنزلة بين المنزلتين" مبدأ من المبادئ التي جاء ب ها ....٘٘
 ب. األشاعرة    أ. الخوارج 
 د. الجبرية    ج.المعتزلة 
  

 اإلنشاءالقسن الرابع :
 

 ة !حول إحدى ىذه العناوين الثالث كلمة   ٓ٘ٔاكتب ما ًل يقل عن 
 حكم اإلعدام على المختلا ضرورة  -ٔ
 بناء األسالق أفضل من التنمية التكنولوجية -ٕ
 المجتمعالحكومة و أطفال الروارع مسؤولية  -ٖ
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