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 1438/1439تجميعات ادبي 
 الحقوق محفوظة لــــ: آمال الحربي

 يسمح بنشر الملف وال أحلل اقتباس أي جزء من الملف او نسخه او تصويره او انتسابه لشخص آخــر 

 التدقيــق وفريق جميع اإلجابات مؤكدة وصحيحة من قبل فريق التصحيح
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 تجميعات

ــب: آمـا ل الحربـي  ــراج الكتي ــداد وإخ  # إع

 بالتعاون مع فريق التصحيح:
 

 *ريـم الصافـي

 اليــ*سـارة المنه

 يــ* دانة بقاش

 تسنيم المحمدي *

 

 

 

 

 

 وبالتعاون مع فريق التدقيق،
 يف الحارثــوصاي* 

 ىــــ* مريم يحي
 نـــ* عائشة الضاع
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 هـ:1438تجميعات 

 

   صناعيـةالجبيل منطقة؟  /1س

سبعة يظلهم هللا في يوم ال ظل إال ظله وذكر شاب نشأ في طاعة هللا ذكر  )صلى هللا عليه وسلم( قال رسول هللا /2س

 احتمال غلبة الهوىالشاب ألن: 

 المواليد من إذا كان معدل الوفيات أكثرلسكان؟ متى تكون الدول منخفضة ا /3س

 ةــالطـاع؟ على زوجته من حقوق الزوج /4س

 اداتــالعما الشيء الذي يتحول إلى طاعات إذا أراد النية؟  /5س

المسطرة واحمد ساعة ثمينة من من األشياء التي يجوز التقاطها؟  اهلية وجد خالد المسطرة ومحمد حمامة /6س

 والساعة

 الحضانةظ صغير أو معتوه أو مجنون عن كل ما يضره هذا تعريف لــ؟ ـهو حغ /7س

أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي )صلى هللا عليه وسلم( فقالت: يا رسول هللا ثابت بن قيس ما أعتب عليه في  /8س

 الخـلـعخلق وال دين ولكني أكره الكفر في اإلسالم" الحديث يدل على: 

 التقريرلك صدرك( تفيـد؟ قال تعالى: )ألم نشرح  /9س

 سهلة واضحةالعتاهيـة؟  ألفاظ أبواسلوب  /10س

 صعوبة ألفاظهالفرزدق ينحت من الصخر؟  /11س

 المـدحأكثر الشاعر السعودي محمد بن عثيمين من النظم في غرض؟  /12س

 المنتهبمن يأخذ المال مغالبة والناس ينظرون؟  /13س

 قطع رجله اليسرىسرق مرة أخرى؟ وإذا  حد السارق قطع يده اليمنى /14س

 مقياس الرسمهو نسبة ما بين األبعاد على الطبيعة واألبعاد على الخريطة؟  /15س

 التوكل والخوف والرجاءتوحيد األلوهية إفراد هللا بالعبادة مثل؟  /16س

  طور سيناءنبوة موسى بدأت؟  /17س

 الشعر التعليمييخلو من العاطفة؟  شعر /18س

 االستفهامعالى: )هل تحس منهم من أحد( الغرض منه؟ وقوله ت /19س

 المرأةإذن ؟ _يدل الحديث على حتى تستأمرم ــيتنكح األهللا عليه وسلم(: ال قال الرسول )صلى  /20س

 ثــللعلمية والتأنيمعاوية ممنوعة من الصرف؟  /21س

 خبر كان منصوب بالفتحةكان الناس أمة واحدة تعرب أمـة؟  /22س

 ثــالبعالثاني لمدرسة اإلحياء؟  السما /23س

 التسجيل الحيــوي /الهجرةسجالت ر ثابتة؟ ــغيال من مصادر دراسة البيانات /24س
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 المغربيحتل المرتبة األولى مندول الوطن العربي في تربية الخيول؟  /25س

 الشعر الملحميألف أحمد محرم عمال شعريا يمثل؟  /26س

 : مطلع القصيدة يذكرنا بأحد مطالع الشاعر:_نزعت بها عني ثياب العالئق كفى بمقامي في سرنديب غربة/27س

 المتنبي

 حتى تضع حملهاالمتوفى عنها زوجها كم عدتها؟  الحامل المرأة /28س

 أحمد حسن الزياتمؤلف كتاب وحي الرسالة؟  /29س

 ةـاإلباحاألصل في المعامالت؟  /30س

 العرب ببالغة القرآن الكريم النبهاربالركود؟ لماذا أصيب الشعر في عصر صدر اإلسالم  /31س

 ادراــقال يشترط أن يكون ولي المرأة؟  /32س

 عمر بن الخطابالذي أمر ببناء الكوفة والبصرة؟  /33س

 محمود سامي الباروديمؤسس مدرسة اإلحياء؟  /34س

 لركاكةقوة االسلوب واالبتعاد عن اأسلوب مؤسس مدرسة االحياء محمود سامي البارودي؟  /35س

 للعلمية واالعجميةيوسف ممنوعة من الصرف؟  /36س

 جلدة 40حد شارب الخمر؟  /37س

 محمد بن سعود ال مقرنمؤسس الدولة السعودية األولى؟  /38س

 الدرعيةعاصمة الدولة السعودية األولى؟  /39س

 إبراهيم باشاسقطت الدولة السعودية األولى على يد الجيش العثماني بقيادة؟  /40س

 محمد بن عبد الوهاببدأت الدعوة اإلصالحية مع؟  /14س

 دـــالتوحيألف محمد بن عبد الوهاب كتاب؟  /42س

 هللا آل سعود تركـي بن عبدمؤسس الدولة السعودية الثانية؟  /43س

 بضع وسبعونعدد شعب اإليمان؟  /44س

 مخضرمم؟ الشاعر الذي عاش عصرين متتابعين والذي عاش في الجاهلية وأدرك اإلسال /45س

 داوودكتاب الزبور أنزله هللا على؟  /46س

 أحمد محرماإللياذة االسالمية؟  /47س

 سنة 75كل يمر مذنب هالي؟  /48س

 جنكيز خانمؤسس دولة المغول؟  /49س

 محرمحكم سفر المرأة بال محرم؟  /50س

 مردود وال يعمل بهحكم الحديث الضعيف؟  /51س

 محرم طالق الزوجة في أثناء الحيض؟ /52س
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 عثمان خان أول بن ارطغرل قامت الدولة العثمانية تحت زعامة؟  /53س

 العصر األمويفي أي عصر تم تعريب الدواوين؟  /45س

 من الهجرة 10ألقى النبي خطبة الوداع في السنة؟  /55س

 القصة/ القصيرة/ المسرحية/المقالة /الروايةمن الفنون النثرية الحديثة؟  /56س

 الوقوف على األطاللر الجاهلي قصيدته بــ؟ يبدأ الشاع /57س

 األدب؟ هو الكالم البليغ الصادر عن العاطفة المؤثر في النفوس /58س

 ل _األلفاظ والتراكيب األفكار_الخياالعاطفة من اركان األدب؟  /59س

 رــالشعر والنثمن أنواع االدب؟  /60س

 + التعليمي( المسرحي)غنائي+ قصصي )الملحمي( +التمثيلي من أنواع الشعر؟  /61س

 الصالة والصوم والطواف بالبيت الحرام والوطء في الفرج حتى تطهر وتغتسليحرم على الحائض والنفساء؟  /62س

 أحمد زكي أبو شاديمؤسس مدرسة أبـولو؟  /63س

 تحت المظلة/خمارة القط األسود/المليم/حديث الموت/الحياة/المعركةقصة قصيرة كتبها نجيب محفوظ؟  /64س

 انــاليونأول من عرف الشعر التمثيلي من األمم؟  /56س

الضبط_ الصحيح: تام الضبط والحسن: خفيف يختلف الحديث الصحيح والحديث الحسن في شيء واحد وهو؟  /66س

 الضبط

 جـائـزحكم بيع السلم؟  /67س

 شركة األبدان؟ هو أن يشترك اثنان أو أكثر من دون رأس مال على أن يشتريا بالدين والربح بينهما /68س

 النجـشهي الزيادة في ثمن السلعة ممن ال يـريـد شرائها؟  /69س

 نوح عليه السالمأول الرسل الذي دعا إلى التوحيـد؟  /70س

 اإليجاب والقبولصيغة العقد القوليـة؟  /71س

 الحيضدم يخرج من المرأة بمقتضى الحال في أوقات معلومـة؟  /72س

 جـائـزحكم تنظيم الحمل؟  /73س

 بدعـــــــــــــــةحكم المحدثات؟  /74س

 ليـسفعل جامـد؟  /75س

 أدنى الجنـةمعنى ربض الجنـة؟  /76س

 لصعوبـة ألفاظـهالفرزدق ينحت على الصخر؟  /77س

 سهلة وواضحـةألفاظ أبو العتاهيـة؟  /78س

 21نهاونــد معركة تسمى فتح الفتوح هي؟  /79س

 دعــمبتو؟ من عبد هللا على غير ما شرع فه /80س
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 لتوسـلالتقرب إلى هللا بما أمر به أو أمر به رسوله من صالح األقوال واألعمال تعريف؟ ا /81س

 النصب بالياءعالمة إعراب االسم المثنى في حالة النصب؟ /82س

 المنفصلالضمير؟  24الضمير الذي يبتدأ به أو يقع بعد )إال( وعدده  /83س

 ةــالمرجئن معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة هم؟ مع االيما رالقائلون بأن ال يض /84س

 النواقضما يخرج به المسلم من دين اإلسالم هو تعريف؟  /85س

 الكرم والشجاعـةأبرز العادات الحسنة التي أقرها اإلسالم؟  /86س

 ةـالعربياهتمت مطبعة )بوالق( بنشر كتب؟  /87س

 صحيح البخاريأول كتاب صنف الحديث؟  /88س

 التقليدية والموسعة والمستحدثـةن الشعر األندلسي؟ فنو /89س

 الموشحاتهي كالم منظوم على وزن مخصوص بقواف مختلفة؟ /90س

وهو خيطان من لؤلؤ وجوهر منظومان يخالف تشبيها له بوشاح المرأة لماذا سميت الموشحات بهذا االسم؟  /91س

 بينهما ويعطف أحدها على األخـر

 وزارة السيف والقلميب بذي الوزارتين وهما؟ لقب لسان الدين الخط /92س

 الدول المتتابعةمن هو الشاعر الملقب بشاعر الجزيرة في عصر؟  /93س

 زيز أباظـةــعمؤلف غروب االندلس وقافلة النور وقيس والبنى والعباسة؟  /94س

 لفظي أصغرشرك الحلف بغيـر هللا؟  /95س

 لشركوسيلة من وسائل االتصويـر محرم ألنـه؟  /96س

 الثنــاءالصالة على النبي ماذا تعني؟  /97س

 بهائـيـةالفرقة التي تنكر معجزات األنبياء وتحرم الجهاد؟  /98س

 عيسى عليه السالمالنبي الذي معجزته الطب؟  /99س

 ثـــديتعريف الح؟ أو تقرير أو صفة خلقيـة هو ما أضيف الى النبي من قول أو فعل /100س

 أن يطلقها على طهر لم يجامعها فيهمثال على طالق سني؟  /101س

 طالق أنتأقوال صريحة في الطالق؟  /102س

 ر ووقت طلوع الشمس من مغربهااالحتضاوقت الزمن الذي ال تقبل فيه التوبـة؟  /103س

 شجرة في الجنـةمعنى كلمة طوبـى؟  /104س

 في أوروبـانشأت الفكرة القومية؟ /105س

 الحديث الربانياالسم الثاني للحديث القدسي؟  /106س

  40المدة الزمنية بين النفختيـن؟  /107س

 عطـاردأصغر كوكب في المجموعة الشمسية؟  /108س
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   19 عدد رؤساء خزنة جهنم؟ /109س

 المعروفعن طاعة هللا؟  فهو اسم جامع لكل ما عر /110س

 ربا النسيئةمن غير جنسه؟ هو بيع األموال الربوية بجنسه الربوي  /111س

 القتل بالسيفحـد الساحـر؟  /112س

 القوميـةالمذهب الذي يتركز على االعتراف بالعرق والجنس؟  /113س

 الطبائيعونالذين ينسبون خلق األشياء الى الطبيعة؟  /114س

 معجم البلدانأهم اعمال ياقوت الحموي؟  /115س

 نزهة المشتاقأهم كتب االدريسي؟  /116س

 سبته في المغربنشأ االدريسي في مدينة؟  /711س

 علم الحديثالذي يعرف بأحوال السند والمتن؟  /118س

 سنوات3استمر النبي )صلى هللا عليه وسلم( يدعوا الى اإلسالم سرا؟  /119س

 مــلــالظوضع الشيء في غير موضعه؟  /120س

 ؟ الكتاب والسنةالمنهج الذي نرد عليه فيه ألهل البدع /121س

 نوح عليه السالمالشرك واالنحراف من العقيدة في قوم؟  ثأول ما حد /122س

 توحيد االلوهيـةالتوحيد المطلوب من العباد والذي يدخل في اإلسالم؟  /123س

 النمرود بن كنعانالذي حاج إبراهيم في قضية االحياء واالماتة؟  /124س

 النصبالعلم واالحجـار كان المشركون يذبحون عندها؟  /125س

 واصل بن عطـاءالمعتزلة هم أتبـاع؟  /126س

 عبد هللا بن سبأالذي أحدث فتنة بين الصحابـة؟  /127س

 الفاطمييناالحتفال بالمولود بدعة أخذها المسلمون من؟  /128س

 علم الحديث درايةهو العلم الذي يشتمل على القواعـد التي يعرف بها أحوال السند والمتن؟  /129س

ي يشتمل على ذكر أقوال الرسول )صلى هللا عليه وسلم( وافعاله واقواله وتقريراته وصفاته هو العلم الذ /130س

 روايةعلم الحديث الخلقية والخلقية وروايتها؟ 

 تـراالمتو؟ كثير منهم بحيث يحيل العقل اتفاقهم على الكذب وعدد الرواةجمع كثير من هو الحديث الذي رواه  /131س

 اآلحـــادوط المتواتر؟ هو الذي لم يجمع شر /132س

 المشهورهو ما رواه ثالثــة فأكثـر في كل طبقة من طبقات السند او في بعضها مالم يبلغ حد التواتـر؟  /133س

 العزيزهو ما رواه اثنان في كل طبقة من طبقات السند او بعضها؟  /134س

لسند الى منتهاه من غير شذوذ وال علة هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من مبدأ ا /135س

 الصحيحقادحة؟ 

 الحسـنهو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط من غير شذوذ وال علة قادحة؟  /136س
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 الضعيفهو الحديث الذي فقد شرطا او اكثـر من شروط الحديث الحسن والصحيح؟  /137س

 المرسل عليه وسلم( من قول او فعل او تقرير؟ هو ما رفعه التابعي الى الرسول )صلى هللا /138س

 المنقطعهو الحديث الذي سقط سنده من راو واحد في موضوع واحد قبل الصحابـي؟  /139س

 الحديث القدسيهو ما أضيف الى الرسول )صلى هللا عليه وسلم( واسنده الى ربه عز وجـل؟  /140س

ادهما من طريق صحابي واحد مع اتحاد اللفظ او المعنى؟ هو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بأسن /141س

 المتفق عليه

هو اتفق عليه الجماعـة على وايته في كتبهم والجماعـة هم البخاري_ مسلم أبو داوود_ الترمذي_ النسائي  /142س

 رواه الجماعـة_ابن ماجه؟ 

 شاعرةالمعتزلة واأل؟ األسماء مجردة من معانيها وينفون الصفاتيثبتون  /143س

 ـرالصبـــــمن صفات الرسل عليهم السالم؟  /144س

 الروح والجسـدنعيم القبر وعذابه خاص بـــ؟  /145س

 علم التنجيماالستدالل بـاألحوال الفلكيـة على علم الحوادث األرضيـة؟  /146س

 هــ92فتحت األندلس على يد طارق بن زيـاد سنة؟  /147س

 إلى حياة الترف واللهو والغناء والرقصميلهم أسباب سقوط األندلس؟  /148س

 يمتاز بالتصوير الواقعيبماذا يمتاز شعر الرثاء؟  /149س

 موسى عليه السالمالتوراة نزلت على؟  /150س

 جائز بأي وقتجواز الخلع؟  /151س

 سنـــةحكم تخفيف المهر؟  /152س

 أنس بن مالكالصحابي الذي خدم الرسول )صلى هللا عليه وسلم(؟  /153س

 ليلىمن األسماء المقصورة؟  /154س

 السابعتذبح العقيقة في اليوم؟  /155س

 كفر مخرج من الملةحكم االستهزاء بالدين؟  /156س

 الرياضعاصمة الدولة السعودية الثانية؟  /157س

 ال عـدة لهاعدة المطلقة التي لم يدخل بها زوجها؟  /158س

 العباسيةنشطت الترجمة في عهد الدولة؟  /159س

 أكل الحالل الطيبمن أسباب إجابة الدعاء؟  /160س

 جلدة 80حد القاذف؟  /161س

 السودان وليبياالبالد التي يكثر بها سكان بسبب الموارد النهرية؟ /162س

 مباححكم كتابة المواثيق واالشهاد عليها؟  /163س

 المناخ المعتدلتتركز المدن على السواحل بسبب؟  /164س



 الحقوق محفوظة لــــ: آمال الحربي  (100طريقك نحو الـــ)                 

 

 العشرونلوفيات السنوية في القرن؟ انخفضت معدالت ا /165س

 االقتصادي والسياسيانخفاض معدالت الوفيات السنوية بسبب التغير؟  /166س

 السلوكيةأهم فروع الجغرافيا البشرية؟  /167س

  االسطرالبي عيسى؟ أبو وضع أسس االسطرالب العالم الفلكي /168س

 اإلبـــــــــــرةالمخيط هو؟  /169س

 توقيت المنبـهالمعينة على االستيقاظ لصالة الجماعـة؟ من األسباب  /170س

 المسلم عند انتهاك حرمات هللاغضب؟  من الغضب المحمود  /171س

 التوسط واالعتـدالالقصد في العبادة؟  /172س

 تكفيــر أهل الكبائـرمن بدع الخوارج والمعتزلة في العقيدة؟  /173س

 ةالمحالت التجاريما يكون ميراثا هو؟  /174س

 بنت البنتمن النساء الغير الوارثات؟  /175س

 الكفـارالذين كذبوا بكل الكتب السماوية؟  /176س

 عمر بن الخطابأول من وضع التقويم الهجري؟  /177س

 نجـدتشغل األجزاء الوسطى من شبه الجزيرة العربية هضبة؟  /178س

 الصحراوييتمثل في معظم شبه الجزيرة العربية مناخ؟ /179س

 مصـرترتفع الكثافة السكانية في؟  /180س

 فاسكو دي جامااكتشف طريق رأس الرجاء الصالح ووصل الهند؟  /181س

 قسمانتنقسم الجنايات إلى؟  /182س

 العقــلالشريعة حد لمسكر وذلك لحفظ؟  وضع /183س

 الشافعياإلمام محمد بن إدريس )رحمه هللا( ينسب إليـه المذهب؟  /184س

 خمس رضعاتالمحرمة؟ عدد الرضعات  /185س

 موت الوكيـلينفسخ عقد الوكالة بــ؟  /186س

 الكواكبهي أجرام سماوية معتمة تستقبل الضوء من الشمس؟  /187س

 آخـر النهارالغبوق هو الشرب؟  /189س

 الحوالةنقل دين من ذمة الى أخرى؟  /190س

 لضماناهي التزام شخص بأداء ما وجب على غيره من الحقوق المالية؟   /191س

 الهبـةالتبرع بالمال في حال الحياة؟  /192س

 العطيـةهي الهبة في مرض الموت؟  /193س

 اإلجارةعقد على المنافع بعوض؟  /194س



 الحقوق محفوظة لــــ: آمال الحربي  (100طريقك نحو الـــ)                 

 

 اللقطـةهي مال فقده صاحبـه ووجده غيـره؟  /195س

 الغصبإستيالء شخص على غيره قهرا بغير حق؟  /196س

 يسبب)هذه بئر عذب ماؤها( تدل على نعت؟  /197س

 توكيـد)صلى الطالب جميعهم( نوع التابع؟  /198س

 كسفوردمدينة ثقافيـة؟ أ /199س

 رسائل الديوانيـةمن أبرز فنون النثر في العصر العباسي؟  /200س

 أبو العتاهيـةإذا ما خلوت الدهر يوما فال....... تقل خلوت ولكن قل علي رقيب_ من هو قائل النص؟  /201س

 محــرمحكم التدليـس؟  /202س

 عمر بن الخطابثاني خلفاء الراشدين؟  /203س

 موسى عليه السالممن هو كليم هللا؟  /204س

 صخرالخنساء ترثي اخاهـا؟  /205س

 دــالملك خالهــ؟ 1331ولد في مدينة الرياض عام  /206س

  الخارقة؟تعتبر ظاهرة الوحي من الظواهر؟  /207س

 في فلسطينعليه السالم؟ ولد عيسى  /208س

 إسماعيل واسحاقفي إبراهيم عليه السالم وأصبح شيخا رزقه هللا بولديه هما؟  بعد ان تقدم العمر /209س

 االنتهاء)اطلب العلم حتى الممات( حرف الجر يفيد؟  /210س

 نائب الفاعـل)نودي للصالة( وقعت شبه الجملة في محل؟  /211س

 الرمال البيضاء؟ تعتمد صناعة الزجاج من /212س

 األنهارتوجد السهول الفيضية حول؟  /213س

 مواد الخاممعظم الصادرات العربيـة؟  /214س

 الطالقهو حل قيد النكاح او بعضه؟  /215س

 حدوث تغيير كبير في تركيبهيكون الهواء ملوثا إذا؟  /216س

 تللم يشرع لهم قمن صفات األنبياء والرسل الواردة في حوار هرقل؟  /217س

 القتلعقوبة المرتد في الدنيا؟  /218س

 العاشـــرحجة الوداع في العام؟   /219س

 احمد أبو شاديأسس مدرسة ابولو الشاعر؟  /220س

 قتل الفاعل والمفعول بهحد اللواط؟  /221س

 أشهر 4يحرم اسقاط الجنين بعد نفخ الروح بعد مضي؟  /222س

 الصيامإذا طهرت تقضيه؟ امر يحرم على المرأة فعله وهي حائض و /223س



 الحقوق محفوظة لــــ: آمال الحربي  (100طريقك نحو الـــ)                 

 

 كرهت زوجهايباح للزوجة الخلع إذا؟  /224س

 واولى أحق؟ أجدرمعنى كلمة  /225س

 الرياءمن الشرك األصغر؟   /226س

 االحسـاءحكمة قبيلة بني خالد شرق البالد كانت قاعدتهم؟  /227س

 منفصل ومتصلينقسم الضمير إلى؟  /228س

 الثالثين عاماز؟ هبط جبريل على عيسى عندما جاو /229س

 زـــجائاالحتجاج بالقدر عند المصائب ما حكمه؟  /230س

 الشعر السياسيالشعر الذي يختلط فيه المدح مع الفخر والهجاء واالقناع؟  /231س

يشعر به االنسان من فرح وحزن هو؟ الشعر الذي وجد لغايات لها عالقة بالعاطفة والمشاعر الخالصة وما  /232س

 الشعر الغنائي

 المشتري والبائع والمبيع والمثمنمن اركان البيـع؟  /233س

 المسلم والمسلم اليه والمسلم فيه ورأس مال السلممن أركان السلم؟  /234س

 محمد الفقيمن الشاعر الذي رثى نفسه؟  /235س

 مع السفرة البررةجزاء من يقرأ القران وهو ماهر به؟  /236س

 ـــةبــدعحكم المحدثات في الدين؟  /238س

 المعنىأبرز مقاييس الجدة واالبتكار؟  /239س

 اءـــاالحيينتمي محمد البارودي لمدرسة؟  /240س

 زــــجائحكم تنظيم الحمل؟  /241س

 االباحةاألصل في معامالت؟  /242س

 المنهلاول مجلة تخصصت في االدب السعودي؟  /243س

 الرخاممن الصخور المتحولة؟  /244س

 الموتااليمان باليوم االخر؟ ال يدخل من ضمن  /245س

 حمزة شحاتةممثل االتجاه التجديدي؟  /246س

 الحيرةمدينة كانت عاصمة المناذرة؟  /247س

 اليمنيلملم ميقات يحرم من اهل؟  /248س

 جلد وتغريبحد الزاني غير المحصن؟  /249س

 الفجر والعشاءأثقل صالة على المنافقين؟  /250س

 لـــالعقنه تعدي على؟ سبب تحريم شرب الخمر أل /251س

 الزبانيةالمالئكة المكلفين بالنار؟  /252س



 الحقوق محفوظة لــــ: آمال الحربي  (100طريقك نحو الـــ)                 

 

 مبــــاحالزواج لمن ال شهوة له؟ حكم  /253س

 فعل وفاعلماهي اقسام الجملة الفعلية؟  /254س

      اسرافيلالملك الموكل بنفخ الصور؟  /255س

 ملك الموتالملك الموكل بقبض األرواح؟  /256س

 عثمان بن عفانن؟ لقب بذي النوري /257س

 الروميلقب ياقوت الحموي بـــ؟  /258س

 األعمالالنفاق األصغر يكون في؟  /259س

 السجع والجناسالمحسنات اللفظية؟  /260س

 بـــالترتي)خرج الطالب ثالثة ثالثة( دلت الحال على؟  /261س

 مكانة عظيمةمكانة االسرة في اإلسالم؟  /262س

 الخطــابــة؟ يمةالقدمن الفنون النثرية  /263س

 هو ميزان حقيقي له كتفان يوزن به اعمال العبدالمراد بالميزان؟  /264س

 العاريـةلمحمد ذلك يسمى؟ عاده محمد اعطى خالد كتاب ليقرأه ثم أ /265س

 إقرار النبي صلى هللا عليه وسلمعندما سأل النبي )الجارية أين هللا فقالت في السماء( هذا مثال على؟  /266س

 نهاوندهي؟  21معركة تسمى فتح الفتوح سنة  /726س

 سنـــــــــــــــــــةحلق رأس المولود؟  /268س

 الملك خالدأول كلية عسكرية أنشـئت في عهد؟  /269س

 صناعيـــــــــــةاشتهرت مدينة ينبع والجبيل بأنها مدن؟  /270س

 المدائنعاصمة الفـرس؟  /271س

 القصـرعين( الغرض من كلمة إياك؟ آية )إياك نعبد وإياك نست /272س

 40متى انتهاء عصر الخلفاء الراشدين؟  /273س

 عيسى عليه السالممن النبي الذي رفعه هللا؟  /274س

 العراقبدأت نبوة نوح عليه السالم من؟  /275س

 الحنين الى الوطنمن فنون الشعر األندلسي الموسعة؟  /276س

 اإلسراء والمعراجه وسلم(؟ كانت معجزة النبي )صلى هللا علي /277س

 البشريةاية )كانا يأكالن( دليل على؟  /278س

 الصينإعصار تيفون وقع في بحر؟  /279س

 ةــستعدد شروط النكاح؟ /280س

 القدرة اإلنتاجيــةالتصحر يؤدي الى تناقض؟  /281س



 الحقوق محفوظة لــــ: آمال الحربي  (100طريقك نحو الـــ)                 

 

 الرمةمن االودية الجافة في هضبة نجد؟  /282س

ال تغني شفاعتهم شيئا اال من  تقال تعالى: )وكم من ملك في السماوافاعة؟ من اآليات التي اشتملت على الش /283س

 بعد ان يأذن هللا لمن يشاء ويرضى(

 بيده بلسانه بقلبهالمنكر؟ مراتب تغير  /284س

 ماضي مبنيقد أفلح المؤمنون؟  /285س

 جبال األطلسسلسلة جبال تفصل بين تونس والجزائر؟  /286س

 النيزكصول إلى األرض ويحدث حفرة كبيرة هو؟ يتمكن الرجم من الو /287س

 الشرعيــةاهتمت الدولة السعوديـة األولى بالعلوم؟  /279س

 فارقت أو غابتمعنى باتت سعاد؟  /280س

 ساء التي ال تنبتالملالمقصود باألرض القيعان؟  /281س

 ادف استحاضةاذا صادف العادة فهو حيض وان لم يصيوما؟  40ما حكم اذا زاد الحيض عن  /282س

 الفراءتمتاز الحيوانات التي تعيش في المناطق الباردة؟ بــ؟  /283س

 وسفيرالتروبكم تسمى؟ 16طبقة الغالف الجوي السفلي التي نعيش فيها يصل ارتفاعها الى  /284س

 منتصف القرن الرابع الهجرياول ظهور للمدارس في الدولة اإلسالمية كان في؟  /285س

 الدولة المملوكيةدارس في مصر اال في عهد؟ لم تبنى الم /286س

 امية بن ابي سفيانتسمى الدولة االموية نسبة الى؟  /287س

 هــ132بدأت الدولة العباسيـة عام؟  /288س

 هــ656سقوط الدولة العباسيـة عام؟  /289س

 إيليا أبو الماضيمؤسس مدرسة شعراء المهجر؟  /290س

 قادإبراهيم والعمدرسة الديوان؟  /291س

 مــــلأداة تجزم فعال واحدا؟  /291س

 طبــاقكلمة )كريم وذليل(؟  /292س

 طيـنسبب امتناع ابليس من السجود آلدم ألنه مخلوق من؟  /293س

 لصناعــةهي عملية تحويل شكل المواد الخام في الطبيعة ومضمونها لزيادة قيمتها؟ ا /294س

 رأة الرجل التي دخل بهابنت اممن المحرمات حرمة ابدية بالنكاح؟  /295س

 بسبب منع اتباعه من الحجسبب غزو الملك عبد العزيز من الحجاز؟  /296س

 معلوماسم المفعول من علم؟  /297س

 آخــر النهــارمعنى الغبوق؟  /298س

 الكشف عند األجانبعلى ماذا يدل حديث سعفاء الخدين؟  /299س



 الحقوق محفوظة لــــ: آمال الحربي  (100طريقك نحو الـــ)                 

 

 فترتيناستمر حكم فيصل بن تركي؟  /300س

 اثنتا عشرة مدرسة(؟ 12مدرسة...تكتب )12تم انشاء /301س

 ثالث عشرة(؟ 13شجرة.. تنطق )13في المزرعة  /302س

 روسياأكبـــر دولة من حيث المساحة؟  /303س

 البناء على القبورمن الطرق المؤدية الى الشرك؟  /304س

 مرسلاسم الفاعل من الفعل أرسل؟  /305س

 الصينأكبر عدد بالسكان في؟  /306س

 كــأخي؟ ............استعرت كتابا من /307س

 المجراتمجموعة هائلة من النجوم واالقمار والمذنبات؟  /308س

 الكواكبهي أجرام سماوية معتمة تستقبل الضوء من الشمس؟  /309س

 رثاء المدن والمماليكمن فنون الشعر األندلسـي الموسعة؟  /310س

 المهجرالحنين الى الوطن من موضوعات؟  /311س

 ابن األثيـرمؤلف كتاب الكامل؟  /312س

 الشركاإلخالص المنافي لــ؟  /313س

 دينيةخطبة عثمان بن عفان عن تولية الخالفة كانت؟  /314س

 الشكل العام لسطح األرضيهتم علم )الجيومورفولوجيا( بدراسة؟  /315س

 الطبيعية والبشريةيهتم علم الجغرافيا بدراســة الظاهرات؟  /316س

 الصخور وطبقات األرضعلم )الجيولوجيا(بــ؟ يهتم  /317س

 التعرف على االختالفات المكانيةوظيفة الجغرافيا الحديثة؟  /318س

 مذنب هاليمن اشهر المذنبات؟  /319س

 بيضاويأثبت العالم جيم ريتشارد ان شكل األرض؟  /320س

 الجدالمعنى المراء؟  /321س

 انيأبو فراس الحمدالشاعر الذي رثى نفسه؟  /322س

 الغنائياقدم أنواع الشعر التي عرفها االنسان؟  /323س

 قسمينينقسم القصر بحسب انواعه الى؟  /324س

 اإلمام الشافعيمن اهم اول من ألف كتاب في أصول الفقه؟  /325س

 كتابة الرسالةاسم كتاب االمام الشافعي؟  /326س

 جلدة والتغريب عام ويحل مكانه السجن 010دالجلحتى الموت وغير المحصن  الرجــمحد الزاني؟  /327س

 ةــالدرعيعاصمة السعودية األولى؟  /328س
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 الريــاضعاصمة السعودية الثانيــة؟  /329س

 إنشاء جامعة عبد هللا للعلوم والتقنيــةمنجزات الملك عبد هللا؟  /330س

 جزالة ألفاظهــاتمتاز قصيدة طرفة بــ؟  /331س

 اإليجــاز البليغشريف؟ من خصائص الحديث النبوي ال /332س

 الصدقأعظم خصــال الخيـر؟  /333س

 أحدمعركــة معركة أصيب بها الرسول إصابات قوية؟  /334س

 جار 40حدود الجيران؟  /335س

 حقوق3الجار المسلم القريب له؟  /336س

 حق واحدالجار الكافر له؟  /337س

 هللا ورسولهالطاعـة المطلقة خاصة بـــ؟  /338س

 سلمان الفارسيحابي الذي أشــار على النبي بحفر الخندق؟ الص /339س

 وصل الشعرما يحرم من زينة النساء؟  /340س

 العيبما ينقص من قيمة المبيع؟  /341س

  قلة النسلتوفر وسائل منع الحمل أدى الى انتشار؟  /342س

 

 

 

 هـــ 1438تم االنتهاء من تجميع أسئلة عام 

 او انتسابه لشخص اخرء من الملف او تصويره يسمح بالنشر دون اقتباس أي جز
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 تجميعات ادبي

 لسنة

 هــ1439
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 هـ1439تجميعات 

 

 اذن هللا للشافع ورضا هللا عن المشفوع لهمن شروط الشفاعة؟  /343س

 القاهـرةمقر جامعة الدول العربية؟  /344س

 عبد الحميد الثانييل؟ من هو السلطان الذي لم يرضى بجعل فلسطين بلد إلسرائ /345س

 النجشهي الزيادة في ثمن السلعة ممن ال يريد شرائها؟  /346س

 االستحاضةهو سيالن دم في غير وقته من عرق عاذل من أدنى الرحم؟  /347س

 الحيضهو دم طبيعي يخرج من رحم المرأة إذا بلغت وأقله يوم وليلة وأكثره؟ خمسة عشر يوما؟  /348س

 االيأخذ المودع أي فائدة مقابل هذه الوديعة_اال تكون الوديعة في مصرف يتعامل بالربا شروط الوديعة؟ /349س

 موسى عليه السالممن هو النبي الذي معجزته العصا؟  /350س

 غرب آسيا وشمال افريقياأين يقع الوطن العربي؟  /351س

 فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرةكلمة تسعى؟  اعراب  /352س

 غالة المرجئــةال تضر مع االيمان معصيـة؟  الذين يقولون /353س

 الخوارجالذين يقولون ان مرتكبها كافر في الدنيا مخلد في النار في اآلخرة؟  /354س

 المعتزلةالذي يقولون ان مرتكبها ال مؤمن وال كافر بل في منزلة بين المنزلتين؟  /356س

 الجاهليالمعلقات في العصر؟  /357س

 الموتباليوم االخر؟ ليس من االيمان  /358س

 عند نزول منزال)أعوذ بكلمات هللا التامات( تقال؟  /359س

 الخميسالرسول يتحرى بسفره يوم؟  /360س

 شعر ونثــرأنواع األدب؟  /361س

 يخيـر بين أبويـهالطفل بعد سن السابعـة من يحضنه؟  /362س

 جلـدة 40حد شارب الخمر؟  /363س

 الرجم للمحصن والجلد لغير المحصنمحصن واآلخـر غير محصن؟ إذا كان الزانيان أحدهما  /364س

 عيسى عليه السالمنبي تعتبر والدته معجزة؟  /365س 

 الصينأكبر الدول سكانا؟  /366س

 أنس بن مالك )رضي هللا عنه(؟ نسني10من هو الصحابي الذي خدم الرسول  /367س

 ز الحربيةكلية الملك عبد العزيأول كلية حربية بالسعودية؟  /368س

 كليلة ودمنةكتاب ابن المقفع؟  /369س

 االقصوصة والرواية والقصةمن أنواع القصة؟  /370س



 الحقوق محفوظة لــــ: آمال الحربي  (100طريقك نحو الـــ)                 

 

 جامعة الملك سعودأول جامعة في السعودية؟  /371س

 الجهل بأحكام الدينمن أسباب ظهور البدع؟  /372س

 روسيــاأكبـر الدول مساحة؟  /373س

 مستحـبشرعية(؟ حكم النظر الى المخطوبة )النظرة ال /374س

 العطيــةهبة تعطى في مرض الموت؟  /375س

 الضمانهو التزام الشخص بما وجب على غيره من الحقوق؟  /376س

 ومد ستوره أرسل)وليل كموج البحر أرخى سدوله( ما معنى سدوله؟  /377س

 صخــــــــــــــرالخنساء ارثت اخاها؟  /378س

 واجبــةما حكم الحضانــة؟  /379س

 ألبيهــاحضانة البنت في عمرها السابع؟  /380س

 القصيممعركة الشنانة في أي دولة حدثت؟  /381س

 في مكة المكرمةالتضامن اإلسالمي يقع مقره؟  /382س

 االمتاع والفائدةفائدة االدب؟  /383س

 أحمد بن حسن الزياتمؤلف كتاب وحي الرسالة؟  /384س

 والمقالة والمسرحية والقصة الروايةمن الفنون النثرية الحديثـة؟  /385س

 جائـزحكم السلف؟  /386س

 الحبل الطويليدعون عنتر والرماح كأنها أشطان...ما معنى اشطان؟  /387س

 معلوماسم المفعول من كلمة علم؟  /388س

 حذف النونتجزم األفعال الخمسة؟  /389س

 الطريق المستقيممعنى الصراط؟  /390س

 الرياضثانية؟ عاصمة الدولة السعودية ال /391س

 أن يطلقها بطهر لم يجامعها فيهمثال للطالق السني؟  /392س

 قصرإياك نعبد وإياك نستعين؟ )نوع  /393س

 اهل السنة والجماعةاإليمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية مذهب لـ؟  /394س

 موسى عليه السالمالذي هرب من فرعون بعد قتل أحد رجال الكفار؟  /395س

 حسيـــةالرسول تكون خارقات؟  معجزات /396س

 جنيفمكان منظمة التجارة العالميـة؟  /397س

 اخت الزوجـةمن المحرمات حرمة مؤقتـــة؟  /398س

 كفر النعمةالكفر الذي ال يخرج من الملة؟  /399س



 الحقوق محفوظة لــــ: آمال الحربي  (100طريقك نحو الـــ)                 

 

 الريــاءالشرك األصغر الذي حذر منه النبي؟  /400س

 محرملاير( حكمه؟ 1000ز الحصان األول اعطيتك)قال خالد لمحمد اذا فا فيما معنى السؤال.. /401س

 خيار العيبفيما ما معناه )هند اشترت كتاب وفيه أوراق ناقصة( يكون الخيار؟  /402س

 الدرعية؟ عاصمة الدولة السعودية األولى/403س

 واألرض ليقولن هللا( على ماذا تدل اآلية؟ تقوله تعالى )ولئن سألتهم من خلق السماوا /404س

 ار أقروا بتوحيد الربوبيــة وليس توحيـد األلوهيـةان الكف

 ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليهليس من شروط االنفاق على األقارب المحتاجين؟  /405س

 مجزومكلمة وال تطع الفعل تطع فعل؟  /406س

 طارق بن زيادمن فتح األندلس؟  /407س

 الدول المتتابعةفي أي عصر ظهرت الموسوعات؟  /408س

 الطيب الحــاللأكل من شروط إجابة الدعاء؟  /094س

 ردةــالانكار البعث نوع من أنواع؟  /410س

 الملك سعوداول مقر عسكري كان في عهد؟  /411س

 مستحـبحكم العاريـة؟  /412س

 مستحبحكم القرض؟  /413س

 لكالمأن تكون خاليــة من عيوب فصاحة ا ان تكون كلماته كلها فصيحة_شروط الكالم البليغ؟  /414س

 المحصن في الزنا الرجم حتى الموتحد الزاني المحصن؟  /415س

 وتغريب عام 100جلد حد الزاني غير المحصن؟  /416س

 األصـليعتبر األوالد من المواريث؟  /417س

 الصينأكثر منطقة ارتكزت فيها السكان؟  /418س

 تسجد لربي وتشكرهإذا رأى المؤمن رؤيا صالحـة؟  /419س

 انس بن مالكالنبي بكثرة المال؟ دعا له  /420س

 القصةخيلين تعريف لــ؟ دث متخيلة من حياة أناس متامجموعة حو /421س

 التعب والمشقةمعنى كلمة وغثاه؟  /422س

 مصطلح الحديثهو علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد تعريف لـ؟  /423س

 الحديثاو فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية تعريف لـ؟  هو ما أضيف الى النبي من قول /425س

هو ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب واسندوه الى شيء محسوس تعريف  /426س

 المتواتــرلــ؟ 

 شرك أصغرحكم الحلف بغير هللا؟  /427س



 الحقوق محفوظة لــــ: آمال الحربي  (100طريقك نحو الـــ)                 

 

 دولة 22يضم الوطن العربي؟  /428س

 مبــاحق ماله شهوة فيه؟ حكم الزواج في ح /429س

 الواقعتستمد القصة أحداثها وشخصياتها من؟  /430س

 الفعــلردة بترك الصالة؟  /431س

 المحسن اللفظي والمحسن المعنويمن أنواع علم البديع؟  /432س

 الفجر والعشاءالصلوات كلها ثقيلة على المنافقين خاصة؟  /433س 

 سيالعباكتاب ابن المقفع في العصر؟  /434س

 الزبانيــةخزنة جهنم هم؟  /435س

 االنســانمحور التاريخ؟  /436س

 الحديث الضعيفهو حذف شرط من شروطه؟  /437س

 بالطبيعةتميز االندلسيون في الشعر؟  /438س

 محمد بن سعود ال مقرنمؤسس الدولة السعودية األولى؟ /439س

 البعثاالسم الثاني لمدرسة اإلحياء؟  /440س

 عمر بن الخطابالكوفة والبصرة؟  ببناء الذي أمر /441س

 محمود سامي الباروديمؤسس مدرسة اإلحياء؟  /442س

 قوة األسلوب واالبتعاد عن الركاكةأسلوب محمود سامي البارودي؟  /443س

 موسى عليه السالمكليم هللا؟  /444س

 إبراهيم عليه السالم خليل هللا؟ /445س

 مـالكفي مقدمتهم؟  الزبانية هم الموكلون بنار جهنم /446س

 ال يرثهم وال يرثونهالمرتد عن اإلسالم حكمه بعد موته؟  /447س

 مضاربة بالماللاتصح الوكالة في؟  /448س

 مــلـقأي هؤالء نكرة؟  /449س

 العطيـةالتبرع الذي يعطى بمرض الموت؟  /450س

 ال تجوز الن األصل بالحديث والتوقيفالمحدثة في الدين؟  /451س

 غرب آسيا وشمال إفريقيايقـع الوطـن العربي؟ ج/اين  /452س

 عيسى عليه السالمنبي والدته معجزة؟  /453س

 اإلمتاع والفائدةأسلوب االدبي؟  /454س

 _الضرب هجرالالوعـظ_ عالج المرأة الناشز؟  /455س

 داثـــاألحاألفعال والمواقف للشخصية بالقصة؟  /456س



 الحقوق محفوظة لــــ: آمال الحربي  (100طريقك نحو الـــ)                 

 

 الشعر والنثرأنواع األدب؟  /457س

 األندلسيالموشحات في العصر؟  /458س

 شرك أصغر لفظيالحلف بغير هللا؟  /459س

 الخميسالرسول يتحرى بسفره يوم؟  /460س

 مندوباسم المفعول من انتدب؟  /461س

 ــلعفعلى وزن؟  ــرأق /462س

 كليلة ودمنةمن كتب ابن المقفع؟  /463س

 كتابيةكافرة غير من تحرم بسبب عارض؟  /464س

 الرجم للمحصن والجلد لغير المحصنن الزانيان أحدهما محصن واآلخر غير محصن؟ إذا كا /465س

 بالدخولتحرم بنت الزوجة؟  /466س

 حسيةمعجزات األنبياء؟  /467س

 نوح عليه السالممن انبياء اولي العزم؟  /468س

 كلية الملك عبد العزيز الحربيةأول كلية حربية بالسعودية؟  /469س

 يا زانيةح؟ ــالصريقــذف لا ألفـــاظمن  /470س

  الرواية_ القصة –األقصوصة أنواع القصة؟  /471س

 جملة اسميةنوع الجملة في الصبر عاقبته جميلة؟  /472س

 جاءت جاءت الطالباتأي من العبارات التالية أسلوب توكيد؟  /473س

 روسيـاأكبر الدول مساحة؟  /474س

 اإلحدادنة؟ الوقت الذي تمتنع فيه المرأة من الزي /475س

 أخاكاستعرت من.......كتابا؟  /476س

 دــتعبيجب أن...... هللا؟  /477س

 زيادة السكان تفوق زيادة المواردأسباب عكــز الموارد؟  /478س

 قول تتضمن رأيا حكيما موافقا للحق والصوابكالم يوضح حادثة والحكمة  المثلالفرق بين الحكمة والمثل؟  /479س

 الحديثذي يعرف به أحوال السند والمتن؟ هو العلم ال /480س

 القاهرةمقر جامعة الدول العربية؟  /481س

 لجناسهو تناسق الكلمات بالصوت؟ ا /482س

 مصر والعراق ماهي الدولة التي يوجد بها تكدس سكاني بسبب المياه النهرية؟ /483س

  وصف الطبيعةاتصف االندلسيون في شعرهم بــــ؟  /484س

 ومـــالزقكل أهل النار؟ يعد من أ /485س



 الحقوق محفوظة لــــ: آمال الحربي  (100طريقك نحو الـــ)                 

 

 إذا كان مثنىمتى يكون الفاعل مرفوع باأللف؟  /486س

 أطلسهي سلسلة جبلية تمتد عبر الشمال الغربي من المغرب والجزائر وتونس؟  /874س

 العلمية والتأنيثحمزة لماذا ممنوعة من الصرف؟  /884س

 مصرتم العدوان الثالثي على؟  /894س

 80حد القذف؟  /904س

 الرواية_ المقالة_ المسرحية_ القصةمن الفنون النثرية الحديثة؟  /914س

 بيع السلمهو بيع شيء موصوف الذمة؟  /924س

 قاتنالكلمة التي تعد غير فصيحة؟  /493س

 يا فاجرمن الفاظ القذف الكنائية؟  /494س

 مباححكم الزواج في حق من ال شهوة له؟ /495س

 الحوالة نقل دين من ذمة الى ذمة أخرى؟ /496س

 محــرمحكم الغش؟  /497س

 ةـــالبالغمطابقة الكالم الفصيح على مقتضى الحال؟  /498س

 اكـــأخإن......ذو خلق حسن؟  /499س

 1995متى أنشأت التجارة العالمية؟ /005س

 مصر العراقالمدن التي تشتهر باألنهار؟  /015س

 الحرابةالتعرض للناس وأخذ أموالهم؟  /025س

 مدرسة أبولوبل الصبح لمدرسة؟ شعر أق /503س

 في العصر العباسيفي أي عصر ازدهرت حرمة الترجمة؟  /504س

 القرآنيعد من مصادر العقيدة الصحيحة؟  /505س

 المعصيةهي كل ذنب يتوعد هللا به وخسر في الدنيا؟  /506س

 الضمانالتزام شخص بإحضار حق مالي الى صاحبه؟ /507س

 محرملاير حكمه؟  1000خالد لمحمد إذا فاز الحصان األول اعطيتك فيما معنى السؤال.. قال/508س

  مجرة يقع في أطرافها المجموعة الشمسيةدرب التبانة ما المقصود بها؟  /508س

 الحديث القدسيالحديث الذي قاله الرسول عن ربه ماذا يسمى؟  /509س

 لوكالةنه؟ اأراد عبد هللا أن يشتري سيارة ولم يستطع فأرسل خالد بدال ع /510س

 نكاح فاسد أو ال يصحرجل قال أحد بناتي لك؟  /511س

 مجزوم)وال تطع( الفعل تطع فعل؟  /512س

 المبالغةفعال يعد من صيغ؟  /513س



 الحقوق محفوظة لــــ: آمال الحربي  (100طريقك نحو الـــ)                 

 

 فعالعلى وزن؟  مناع /514س

 محمد بن سعودمن فتح السعودية األولى؟  /515س

 إذا ابتلي بمن هو أقوى منهللقوي )ان كنت ريحا فقد القيت إعصارا( يضرب هذا المثل؟  /516س

 الدول المتتابعةفي أي عصر ظهرت الموسوعات؟  /517س

 أي منعهن من الزواجمعنى عضل النساء في النكاح؟  /518س

 قٌِضَي )بضم القاف وكسر الضاء وفتح الياء(قضى_ يكون بنائه للمجهول؟  /519س

 تسعةكم عدد الكوكب؟  /520س

 األولى خبرية والثانية إنشائيةنوع الجملة؟  أنا البحر في أحشائه الدر.. /521س

 ال يجوزحكم عدم إعطاء األجير حقه؟  /522س

 محرمحكم كشف الوجه لألجنبي؟  /523س

 مستحبحكم االشهاد والكتابة في القرض؟ /524س

 اإلسراء والمعراجمن معجزات محمد صلى هللا عليه وسلم؟  /524س

 المد والجزرالليل والنهار يسمى؟  ارتفاع وانخفاض المياه في البحر في /525س

 الصور الخياليـةمن خصائص األسلوب األدبي؟  /526س

 عين جالوتمعركة قضت على الزحف المغولي؟  /527س

 المـــــــــدحعلى قدر أهل العزم وتأتي_ على قدر الكرام المكــا: الغرض منه؟  /528س

 ايـةفرض كفحكم االجتهاد والبحث في مسألة فقهيــة؟  /529س

 يـــالنبتناول أحمد محرم في ديوان مجد اإلسالم سيرة؟  /530س

 عبد الرحمنمن كتب مسرحيـة )الفتى مهران(؟  /531س

 تحذيـــر)إيـــــــاك والكــذب( أسلوب؟  /532س

 مارون نقاشأسس المسرح التمثيلي في لبنان؟  /533س

 ةــاإلنسانيتصور مسرحية مجنون ليلى العواطف؟  /534س

 الهبة: تبرعات /القرض: عقد إرفاقالفرق بين الهبة والقرض؟  /535س

 النها على وزن افعلأسهل: لماذا ممنوعة من الصرف؟  /536س

 تركستـاناستعمرت الصيـن دولة مسلمة وهي؟  /537س

 االتجاه التقليدي المحافظيسلك ابن عثيمين في شعره؟  /538س

 اسية )تولي الخالفة(سيكانت خطبة عثمان بن عفان هي خطبـة؟  /539س

 قدســيقال صلى هللا عليه وسلم: قال هللا تبارك وتعالى )أنا أغنى الشركـاء عن الشرك( نوع الحديث؟  /540س

 مباحـاهي جعل مال معلوم لمن يعمل عمال؟  /541س
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 المكافــأةالجعالة هي؟  /542س

 الرياءأي؟ ..األصغر  م الشركإن اخوف ما أخاف عليك ليه الصالة والسالم( :حديث الرسول )ع /543س

 لمالهالحب لغير هللا؟  /544س

 سنة 54الملك عبد العزيز سنة من أطول حكم من حكام الدولة السعوديــة؟  /545س

 فرنســا وبريطانيــابيــن؟ 1319معاهدة سايكس بيكو وقعت عام  /546س

توسلوا ما العمل الذي عملوه فأنجاهم هللا؟ حديث )انطلق ثالثة نفر ممن كان قبلكم حتى اواهم المبيت...(  /547س

 بأعمالهم الصالحــة

 مفعال/ فعـال/ فعول/ فعيــل/ فعلاوزان صيغ المبالغة؟  /548س

 50أال يكون عمر المرضعة أكثـر من ليس من شروط الرضـاعـة؟  /549س

 تعريف الزناهو كل وطء من غير نكاح؟  /550س

 شمال افريقيــاغرب اسيا وموقع الوطن العربي؟  /551س

 الحرابــةالتعرض للناس وأخذ أموالهم؟  /552س

 الطبريــةاين يصب نهر األردن؟ في بحيرة  /553س

 األبمن الذي يحجب الجد من الميراث؟  /554س

 قرب مدينة نهاوند الفارسيــةأين وقعت معركة نهاوند؟  /555س

 تصل بياء المتكلمالنها مكلمة )أخي( لماذا ال تعرب؟ ’’ أخي الصغير’’  /556س

 نــزاب/حنيــد/األحــدر/أحــبرتبي الغزوات التالية باألقــدم؟  /557س

 يجوز في أي وقتمن مميزات الخلع؟  /558س

 مفعـــــــــالكلمــة مطواع على وزن؟  /559س

 أخت الزوجــةمحرمات حرمة مؤقتة؟  /560س

 اسم التفصـيـلخر؟ هو ان يشتركـا اثنان في صفة ويزيد أحدهما على اال /561س

 األمويتم تعريب الدواوين في العصر؟  /562س

 األسماء الخمســةينصب باأللف؟  /563س

 نصف المهراذا طلقها زوجها قبل ال يدخل عليها فلها؟  /564س

 اورخان غازيمن فتح البورصة؟  /565س

 في اخر الزمان )من عالمات الساعة(حصار الشام ومصر والعراق يكون؟  /566س

 فترتينفيصل بن تركي حكم؟  /675س

 فعل وفاعل ومفعول بهاركان الجملة الفعليـة؟  /568س

 النصب بالكسرةجمع المؤنث السالم ماهي عالمته الفرعيــة؟  /569س



 الحقوق محفوظة لــــ: آمال الحربي  (100طريقك نحو الـــ)                 

 

 اثبات الربوبية وااللوهيةآية )أم خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون(؟  /570س

 الرجــاءحسن الظن باهلل؟  /571س

 المدنباسيين على؟ شعر الع /572س

 الطبيعةشعر االندلسيين على؟  /573س

بعد سقوط عدد من مدن لكل شيء إذا ما تم نقصان*** فال يغر بطيب العيش انسان.. ما غرض القصيدة؟  /574س

 االندلس والغرض والرثاء

 البعد عن وطنــهقصيدة حسن الزيات )بيت( ما هو سبب حزنه؟  /575س

 الرثــاء*** في يسل على الخدين مدرار.. ما مناسبة القصيدة؟ ا خطرا كأن عيني لذكراه اذ /576س

 الترجمةاهتمام العصر العباسي بــ؟  /577س

 الثلث: لعدم وجود فرع وارث االبـنتوفي شخص عن امه وزوجته وأخيه الشقيق نصيب االم هو؟  /578س

 وللزوجـــــــــــة الربع ولألخ الشقيـق الباقــي

 فــــــاأللصديقان كالهما( توكيد مرفوع وعالمة؟ )اقبل ال /579س

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو)مرت سنون وفلسطين محتلة( تعريب كلمة سنون؟  /580س

 يــطالبيا...؟... الخير اقبلوا؟ /581س

 فعل وفاعــلاألفعال الرئيسية بالجملة الفعلية؟  /582س

 رــصخجيش جزار( قالت الخنساء هذا البيت في اخيها؟ )حمال الوية هباط اودية شهاد اندية لل /583س

 بالجــارقال الرسول )صلى هللا عليه وسلم( :مازال جبريل يوصيني)..( حتى ظننت انه سيورثه؟  /584س

 الدول المتتابعةالموسوعات في عهد؟  /585س

 العباسيالمقامات في العصر؟  /589س

 الجاهليالمعلقات في العصر؟  /590س

 االندلســيحات في العصر؟ الموش /591س

 شرك أصغرالحلف بغير هللا؟  /592س

 جــائــزحكم تأجيــل المهر؟  /593س

 البدعــةكل محدثـة في الدين؟  /594س

 عدم رد السالممن صغائــر الذنوب؟  /595س

 ألحمد محــــرمااللياذة اإلسالمية؟  /596س

 فتنة المسيح الدجــــــالاشد الفتــن؟  /597س

 اءــوار/البنــة/الحــات/الحركــكرة/الشخصيــالف/الصراعمن عناصــر المسرحيــة؟  /598س

 وجوب أداء الديندليل على؟  ى هللا عليه وسلم مطل الغني ظلم(:قال )صل /599س



 الحقوق محفوظة لــــ: آمال الحربي  (100طريقك نحو الـــ)                 

 

 هــ1395التعليم العالي في المملكة العربية السعودية عام؟  تم انشاء وزارة /600س

 م بن صفوانالجهالجهمية هم اتبــاع؟  /601س

 أخلص وجهه هللقوله تعالى )بلى من أسلم وجهه هلل وهو محسن( معنى أسلم وجهه هلل؟  /602س

 الحلمالرؤيا فيها تهويل وتالعب من الشيطان بالمرء تسمى؟  /603س

 عبد هللا بن ادريسفي زورقي ديوان للشاعــر؟  /604س

 المغربية الخيول؟ يحتل المرتبة األولى في دول الوطن العربي في ترب /605س

 الجملة الخبريــةالكالم الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن قائله هو؟  /606س

 ستفهاميــةكم طالبا نجح؟ كلمة )كم( في الجملة تعد؟ ا /607س

 ةــاللغتناسق األصوات )الحروف( شرط من شروط؟  /608س

 عيسى عليه السالماإلنجيــــل أنــزل علـى؟  /609س

 حــار طوال السنةمنــاخ السودان؟  /610س

 وجوب تعلم أحكـام البيع)ال بيع في سوقننا إال من قد تفقه في الدين( دليل على؟  قول عمر /611س

 غير جـائـزباع رجل حديقة رجل آخر بغير إذنه فحكم البيع؟  /612س

 تناقض الشخصياتيتولد الصراع في المسرحيــة من؟  /613س

 أن يقتـلالواجب على من يرتد عن اإلسالم ان لم يتب؟  /614س

 ما تخمر المرأة برأسها وتغطيتهالخمار هو؟  /615س

 المحمـودالسفر؟  أنواعالسفر لطلب علم نافع فهو من  /616س

 40سنة انهاء عصر الخلفاء الراشدين؟  /617س

 فرض كفايةما حكم الجهــاد؟  /618س

 العرسام الوليمــة هو طعام؟ ـطع /619س

 

 هـــ3914تم االنتهاء من تجميع أسئلة عام 

 

الى هنا تم االنتهاء من الملف كامل وشامل لتجميعات التحصيلي ادبي والشكر موصول لكن من ساهم وقدم وبادر 

 بالتصحيح والتدقيق ان اصبنا فمن هللا وان اخطأنا فمن أنفسنا والشيطان...

 

 يسمح بالنشر دون اقتباس أي جزء من الملف او تصويره او انتسابه لشخص اخر
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