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 وأنت جتعل احلزن إذا شئت سهالً " ، مرد ِّداً : " اللهمَّ ال سهل إال ما جعلته سهالً ،تعاىل :ابدأ حل األسئلة مستعيناً ابهلل 
 

 ( )      العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب .1
 ( )   هللا وهو الزم يف احلج والعمرة السعي بني الصفا واملروة من شعائر .2
 ( )      ذ األنداد والنُّظراء وحبهممن الشرك ابهلل اختا .3
 ( )     من ارتكب حمظوراً من حمظورات اإلحرام فعليه فدية .4
 ( )     عرفه الشرع وأمر به حلسنه ونفعه هو مااملعروف  .5
 ( )     الصرب والصالة سباب الثبات على الدينأأعظم  .6
 ( )     يعود للذنب ن الأ العزم علىمن شروط التوبة  .7
 ( )    اإلذن للشافع والرضى عن املشفوععة من شروط الشفا .8
 ( )    وصف هللا تعاىل كتابه الكرمي أبنه حق وفيه اهلداية واإلرشاد .9

 ( )     ذنوب مجيعاً مامل تكن شركاً هللا يغفر ال .10
 ( )  يلعن أخاه اللعن هو الطرد واإلبعاد من رمحة هللا ، فال جيوز للمسلم أن .11
 ( )    تها وعدم التفريط فيها احلث على أداء األمانة ورعاي .12
 ( )   راب املساجد ومنع العبادة فيها عظم حرمة السعي يف خ .13
 ( )  لدعوة إىل هللا من فروض الكفاايتاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وا .14
 ( )  ماين الباطلة والزينة اخلادعة أسلحة الشيطان هي الوعود الكاذبة واأل .15
 ( )  إذ إن املتقني قليلون يف كل زمان ومكان  عدم اإلغرتار بكثرة الفساق .16
 ( ) جاءت تسمية الذنوب سيئات لقبحها يف نفسها وألهنا تسوء صاحبها وقد تسوء غريه  .17
 ( )   القرآن معجز يف ألفاظه ومعانيه، حتدى هللا اإلنس واجلن أن أيتوا مبثله  .18

.......................... 

 

 

 

 

 

 

 ..................................الشعبة :   اسم الطالب : 

 

 ................................. :                     توقيع املراجع :     ...............................  توقيع املصحح : عبد الرمحن الشراري : 

            



 2 

َرَة ّلِلَِِّّّۚ  و تعاىل :)) قال   .1 رحُتح َأِتُِّّوا احلحَجَّ َوالحُعمح يِّ    فَإِّنح ُأححصِّ َدح َن اْلح تَ يحَسَر مِّ         : حصرتأُ معىن   ((  َفَما اسح
 اْلدي .د    اخلوف.ج    األمن .ب    .منعتم وحبستم عن اِتام العملأ  
دٌ تعاىل :)) قال  .2 ُُكمح إِّلَهٌه َواحِّ يمُ َوإِّْلَه َهُن الرَّحِّ  :تدل على  ((    الَّ إِّلَهَه إِّالَّ ُهَو الرَّمحح
 الصالة.د     الصوم .ج     وجوب احلج .ب    وحدانية هللا .     أ
َتعِّ  ََي أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا)تعاىل :قال    3 َ َمَع الصَّابِّرِّينَ  يُنوااسح لصَّْبحِّ َوالصَّاَلةِّ ۚ إِّنَّ اّلِلَّ  :ىن استعينوا مع )ابِّ

 االستغفار .د    التوكل .ج    الصوم .ب    اطلبوا العون واملساعدة .أ   
ُلَونَُّكمتعاىل :)) قال     4 َوا َولَنَ ب ح َمح ُوعِّ َونَ قحٍص م َِّن األح ٍء م َِّن اخلحَوحفِّ َواْلح رِّ الصَّابِّرِّين(بَِّشيح َنُفسِّ َوالثََّمَراتِّ ۗ َوَبش ِّ  : معىن ولنبلونكم  لِّ َواألح

 التوكل .د   الدعاء .ج    ْلنة .ب   ا خنتْبنكم .أ   
 .. :املائدة من السور ال  ........سورة  . 5

 ذكر. مما يءش الد     ول سورة يف القرآن. أج     املدنية . ب   املكية . أ  
    ..:االسم ل .......هبذا سورة البقرة  تيمس  . 6

 قابيل وهابيل . ورود قصة   د  ورود قصة اصحاب الفيل .ج    .ةمع البقر  ورود قصة بين إسرائيلب    .ورود قصة اصحاب الكهفأ   
     ...:ل ..... االسمهبذا  مسيت سورة النساء  . 7 

 ذكر. ممايء ش الد    .ورود قصة خلق آدم عليه السالمج    .اليت تتعلق هبن كثرة األحكامب     .ورود قصة مرمي عليها السالمأ   
 :( معىن ختم هللا َعَلىه قُ ُلوهبِِّّمح َوَعَلىه مَسحعِّهِّمح   َوَعَلىه أَبحَصارِّهِّمح غَِّشاَوٌة   َوَْلُمح َعَذاٌب َعظِّيمٌ  َخَتَم اّلِلَُّ )تعاىل :قاىل    8

 ال شيء مما ذكر. د     االميان . ج    م .رقت قلوهب  ب   طبع على قلوهبم . أ  
َنةٌ اَل َتَحُخُذُه تعاىل :)) قال  . 9 ٌم ۚ  سِّ  :سنة  معىن (( َواَل نَ وح

 . ذكر شئ مما ال   د  حسن عاقبة .أج    يثقله. يشقه وال الب    النعاس والنوم .أ   
مِّ الحَكافِّرِّينَ  َۚوارحمَححَنا َواعحُف َعنَّا َواغحفِّرح لََناتعاىل :)) قال  . 10   :حتته خط  معىن ما ((  أَنَت َموحاَلََن فَانُصرحََن َعَلى الحَقوح
 ال شيء مما ذكر. د    غشاوة. امح / ج    غشاوة / سرت .ب    .امح ذنوبنا / اسرت أ  
      :معىن فخوراً  (( َفُخورًاإِّنَّ اّلِلََّ اَل ُيِّبُّ َمن َكاَن ُُمحَتااًل )تعاىل :قال  .  11
 املنكر .د     اإلحسان للجار.ج     . التواضع ب   ى الناس .مدح النفس على سبيل التعاظم والتعايل عل    أ
َرحُض )تعاىل :قال  . 12  :تقي ت للمعد  ( معىن أُ ُأعِّدَّتح لِّلحُمتَّقِّيَ َوَسارُِّعوا إِّىَله َمغحفَِّرٍة م ِّن رَّب ُِّكمح َوَجنٍَّة َعرحُضَها السََّماَواُت َواألح
 املبادرة . د   حال اليسر . ج   العفو . ب   هزت .جُ أ   
َعَهاتعاىل :)) قال  .  13 ًسا إِّالَّ ُوسح ُ نَ فح  :( تدل على قاعدة اَل ُيَكل ُِّف اّلِلَّ

 ال شيء مما ذكر. د     ضرار. وال ضرر الج     املشقة جتلب التيسري. ب   يزول ابلشك. أ   اليقي ال
()عاىل :تقال   .  14 َداَل يفِّ احلحَج ِّ َجَّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل جِّ ُهٌر مَّعحُلوَماٌت ۚ َفَمن فَ َرَض فِّيهِّنَّ احلح َجُّ َأشح   :معىن فال رفث  احلح
 البيع .د    نشر ابلتوالد . ج   اْلدال .ب    اْلماع ومقدماته .أ  
ُهٌر مَّعحُلوَماقال تعاىل :) .  15 َجَّ احلحَجُّ َأشح  :(( معىن فرض  ٌت ۚ َفَمن فَ َرَض فِّيهِّنَّ احلح

 لزم نفسه ابحلج .أد    ج   الصْب . وجوب الصيام . ب   أ   رمي اْلمار .
 طلب الرزق أثناء احلج للمسلم :  .  16
 .مكروهد    . حمرمج    . واجب ب   . جائزأ   
 املبيت مبزدلفة بعد اإلفاضة من عرفات :  .  17
 .مكروهد    . حمرمج    . واجب ب   . جائزأ   
 اْلماع ومقدماته حال اإلحرام ابحلج :  .  18
 .مكروهد    . حمرمج    . واجب ب   . جائزأ   

     

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya153.html
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 أعظم آية يف القرآن الكرمي هي :  .  19
ينأ     .آية التوبةد    . آية الرجاءج    . آية الُكرسي   ب   . آية الدَّ
 الوفاء ابلعقود : .  20
 .مكروهد    . حمرمج    . واجب ب   . جائزأ   
 : أكل امليتة  .  21
 .مكروهد    . حمرمج    . واجب ب   . جائزأ   
 أكل حلم اخلنزير :  .  22
 .مكروهد    . حمرمج    . واجب ب   . جائزأ   
 أكل احليوان املذبوح بال ذكاة :  .  23
 .كروهمد    . حمرمج    . واجب ب   . جائزأ   
 العدل يف احلكم بي الناس :  .  24
 .مكروهد    . حمرمج    . واجب ب   . جائزأ   
 طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم :  .  25
 .مكروهد    . حمرمج    . واجب ب   . جائزأ   
 طاعة ويل األمر:  .  26
 .مكروهد    . حمرمج    . واجب ب   . جائزأ   
 كم إىل القواني الوضعية :التحا   .  27
 .مكروهد    . حمرمج    . واجب ب   . جائزأ   
 تناجي اثني دون الثالث :  .  28
 .مكروهد    . حمرمج    . واجب ب   . جائزأ   
 أعظم الذنوب وُيبط األعمال :  .  29
 .الزَند    . الشركج    . القتل ب   . الرابأ   
 آن الكرمي، قوله تعاىل :أول ما نزل من القر   .  30
يند    . آية الكرسيج    . )) قرأ ابسم ربك الذي خلق( ب   ىل هللا()واتقوا يوماً ترجعون فيه إأ     .آية الدَّ
 آخر ما نزل من القرآن الكرمي، قوله تعاىل :   . 31
يند    . آية الكرسي  ج  . )) قرأ ابسم ربك الذي خلق( ب   ىل هللا()واتقوا يوماً ترجعون فيه إأ     .آية الدَّ
 التزام الرسم العثماين يف القراءة :  . 32
 .مكروهد    . حمرمج    . واجب ب   . جائزأ   
 اليت نزل القرآن الكرمي به : .   املراد ابألحرف السبعة 33
 .ترتيل القرآند    . جتويد القرآنج    . لغات العرب سبع لغات من ب   . القراءات السبعأ   
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 من أشهر املفسرين من الصحابة : .1
 ...............................  ب . ................................   ج. ...............................أ . ..........

 من أشهر الُقرَّاء من الصحابة : .2
 أ . .........................................  ب . ................................   ج. ...............................

 من الُقرَّاء السبعة املشاهري من الصحابة : .3
 ...........................أ . .........................................  ب . ................................   ج. ....

 من احلِّكم يف نزول القرآن الكرمي مفرقاً منجَّماً :  .4
 أ . .........................................  ب . ................................   ج. ...............................

 أنواع الوحي ابملعىن الشَّرعي  : .5
 .....................  ب . ................................   ج. ...............................أ . ....................

 من فوائد معرفة أسباب النزول : .6
 أ . .........................................  ب . ................................   ج. ...............................

 : -هللا عنه رضي  –مجع القرآن الكرمي يف عهد عثمان بن عفان  تيزامم نم .7
 أ . .........................................  ب . ................................   ج. ...............................

 السور املكية : ن ضوابطم .8
 أ . .........................................  ب . ................................   ج. ...............................

 من ضوابط السور املدنية : .9
 ..........................أ . .........................................  ب . ................................   ج. .....

 من خصائص السور املكية : .10
 أ . .........................................  ب . ................................   ج. ...............................

 من خصائص السور املدنية : .11
 ........................   ج. ...............................أ . .........................................  ب . ........

 من فضائل سورة البقرة : .12
 ...............................   ج. ................................ب . .  ...............................أ . .........

 :لبقرةمن أبرز موضوعات سورة ا .13
 ........................  ب . ................................   ج. ...............................أ . .................

 :موضوعات سورة آل عمران من أبرز  .14
 أ . .........................................  ب . ................................   ج. ...............................

 أبرز موضوعات سورة النساء :من  .15
 أ . .........................................  ب . ................................   ج. ...............................

 من أبرز موضوعات سورة املائدة : .16
 ......   ج. ...............................أ . .........................................  ب . ..........................
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 : األنعاممن أبرز موضوعات سورة  .17
 .............................   ج. ....أ . .........................................  ب . ..............................

 ينقسم الصْب إىل ثالثة أقسام ، هي : .18
 .............................   ج. ........................  ب . ..............................أ . .....................

 أحكام احلج كثرية، فمنها : .19
 .............................   ج. ....أ . .........................................  ب . ..............................

 

 تسمية سورة البقرة هبذا االسم. .1
...................................................................................................................... 

 ل عمران هبذا االسم.تسمية سورة آ .2
...................................................................................................................... 

 تسمية سورة الن ِّساء هبذا االسم. .3
...................................................................................................................... 

 تسمية سورة املائدة هبذا االسم. .4
...................................................................................................................... 

 تسمية سورة األنعام هبذا االسم. .5
...................................................................................................................... 

يق  .6  . -هللا عنه رضي  –سبب مجع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر الصد 
...................................................................................................................... 

 صلى هللا عليه وسلم    .    مل ُُيمع القرآن الكرمي يف مصحف واحد على عهد رسول هللا .7
...................................................................................................................... 

 بن اثبت ْلمع القرآن الكرمي .لزيد  –هللا عنه رضي  –اختيار أيب بكر الصديق  .8
...................................................................................................................... 

 نزول القرآن ابألحرف السبعة للغات العرب. .9
...................................................................................................................... 

 

 ............................................................................................................القرآن : .1
 ...................................................................................................... علوم القرآن : .2
 ............................................................................................................ الوحي : .3
 ...................................................................................................... سبب النزول : .4
 ..................................................................................................... دين :املكي وامل .5
 ............................................................................................................النسخ :  .6
 .......................................................................................................... القراءات : .7
 .....................................................................................................الرسم العثماين :  .8
 ......................................................................................................ترمجة القرآن :  .9
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 سورة البقرة

 املعىن الكلمة م
  ختم هللا على قلوهبم  .1
  غشاوة  .2
  السفهاء  .3
  ومن أظلم  .4
  سعى يف خراهبا  .5
  ملتهم  .6
  شفاعة  .7
  استعينوا  .8
  مصيبة  .9
  شعائر هللا  .10
  ال ُجناح  .11
  اختالف الليل والنهار  .12
  تصريف الرَيح  .13
  تقطَّعت هبم األسباب  .14
  وأِتوا احلج والعمرة هلل  .15
  ُأحصرت  .16
  فمن فرض  .17
  رفث  .18
  ألدُّ اخلصام  .19
  القيوم  .20
َنةٌ   .21   سِّ
  ُكرسَيه  .22
  ال يؤده حفظهما  .23
  ال انفصام ْلا  .24
  ال ُيكل ِّف  .25
  ال ُتؤاخذَن  .26
  إصراً   .27
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 ورة آل عمرانس
  أولياء  .28
  حُمضراً   .29
  أمداً بعيداً   .30
  وُُيذَّركم هللا نفسه  .31
  اتقوا هللا  .32
  واعتصموا حببل هللا مجيعاً   .33
  ألَّف  .34
  املعروف  .35
  املنكر  .36
  كالذين تفرَّقوا  .37
  أمٌَّة قائمة  .38
  آآنء الليل  .39
  وسارعوا  .40
  العافي عن الناس  .41
  فاحشة  .42
  ُسنن  .43
  هذا بياٌن للناس  .44
  وال هتنوا  .45
  وأنتم األعلون  .46
  قرح  .47
  كتاابً مؤجالً   .48
  رب ِّيُّون كثري  .49
  وما استكانوا  .50
  أخزيته  .51
  منادَيً ينادي لإلميان  .52
  وال ُُتزَن يوم القيامة  .53
  ال يُغرنَّك  .54
  تقلُُّب الذين كفروا يف البالد  .55
  رابطوا  .56

 الن ِّساءسورة 
   عظيماً أن ِتيلوا ميالً   .57
  ال َتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل  .58
  كبائر  .59
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  ُنكف ِّر عنكم  .60
  سيئاتكم  .61
  اْلار اْلنب  .62
  الصاحب ابْلنب  .63
  ُُمتالً   .64
  فخوراً   .65
  مثقال ذر ة  .66
  من كل أمة بشهيد  .67
  األماَنت  .68
  أحسن َتويالً   .69
  يزعمون  .70
  يصدون عنك  .71
  فأعرض عنهم  .72
  قوالً بليغاً   .73
  أنفسهمظلموا   .74
  وُيسل ِّموا تسليماً   .75
  جنواهم  .76
  ُيشاقق  .77
  نُول ِّه ما توىل  .78
  إال إَناثً   .79
  وأُلضلنَّهم  .80
  وأُلمنَّينَّهم  .81
  فلُيبتُِّكنَّ   .82
  فلُيغريُنَّ خلق هللا  .83

 املائدةسورة 
  العقود  .84
  ال حُتلُّوا  .85
  اْلدي  .86
  القالئد  .87
  وال ُيرمنَّكم  .88
  امليتة  .89
  املوقودة  .90
  املرتد ِّية  .91
  وما ُذبَِّح على النُُّصب  .92
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  ُممصة  .93
  ُيصلَّبوا  .94
  يُنفوا من األرض  .95
  لقد كفر  .96
  اثلُث ثالثة  .97
  وُأمُّه صد ِّيقة  .98

 األنعامسورة 
  خيوضون يف آَيتنا  .99

  أن تُبسل نفس  .100
  إمالق  .101
  الفواحش  .102
  وال تقتلوا النفس اليت حرَّم هللا  .103
  اليتيم  .104
  عدلواوإذا قُلتم فا  .105
  وال تتبعوا السُُّبل  .106
  وكانوا شيعاً   .107
  دِّيناً قيماً   .108
  ُنُسكي  .109
  وال تزر وازرة وزر أخرى  .110
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