
 



 



 



 
 قوله تعالى )ونفس وما سواها ( المقصود بالنفس هنا  1

 النفس المطمئنة  ب النفس اللوامة  أ

 جميع الموارد غير صحيحة د النفس االمارة بالسوء  جـ

 حكم قراءة سور العزائم في المقابر من دون طهارة 2

 تجوز نهارا ب تجوز ليال أ

 حةجميع الموارد غير صحي د أ و ب صحيحان جـ

 قوله تعالى : )الحمد هلل رب العالمين( 3

 الحمد في السراء ويكون باللسان والعمل  ب الحمد في السراء والضراء ويكون باللسان  أ

 الحمد في الضراء ويكون باللسان د الحمد في الضراء ويكون بالعمل جـ

 لي والتكفرون( وقوله تعالى : )واشكر 4

 الشكرفي السراء والضراء باللسان ب ء بالعمل واللسانالشكر في السراء والضرا أ

 الشكر في السراء بالعمل واللسان د الشكر في السراء والضراء بالعمل جـ

 ان قول تعالى :)ياايها الذين امنوا ( تشير الى  5

 االية من ايات التشريع  ب االية نزلت في المدينة  أ

 حةجميع الموارد صحي د أ وب صحيحان  جـ

 ، علة تخصيص الصالة بالذكر 11قوله تعالى ) انما يريد الشيطان ... ( المائدة  6

 الن تاركها تارك لاليمان باهلل ب لتعظيم الصالة أ

 أ وب صحيحان د الن الصالة فيها احكام متنوعة جـ

 , تتحدث عن 14قوله تعالى )يايها الذين امنوا...( المائدة  7

 حال المحرم عند االحالل ب لحرم حال المحرم في ا أ

 عن احوال المؤمنين عموما د حال اهل مكة مطلقا جـ
 كيف يحاربون هللا ورسوله 33قوله تعالى )انما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله...( المائدة  8

 محاربتهم للشعائر الدينية ب محاربتهم للمؤمنين الذين هم اولياء هللا أ

 جميع الموارد صحيحة د المبين تحريف الدين جـ
 سبب نزول القرآن مفرقا ولم ينزل جملة واحدة 32قوله تعالى ) وقال الذين كفروا لوال...(الفرقان  1

 نزول االحكام حسب الحوادث الواقعة ب وفهمه على اصحاب النبي اسهلليكون حفظه  أ

 جميع الموارد صحيحة د لمعرفة الناسخ من المنسوخ جـ

 التوبة لسبب تقديم غفران الذنب على قبو3وله تعالى )غافر الذنب وقابل التوب ...( غافر ق 11

 الن التوبة اشد من عدم ارتكاب المعصية  ب الن في التوبة العفو عما سلف  أ

 الن التوبة اقل رتبة من المغفرة د الن المغفرة اصل التوبة  جـ

 فص عن عاصم من السكتات غير المشهورة في قراءة ح 11

 السكت في سورة القيامة  ب في سورة يس  تالسك أ

 السكت في سورة المطففين د السكت بين سورتي االنفال والتوبة  جـ



 الحروف النطعية التي تخرج من مخرج اللسان مرتبة بالشكل التالي  12

 ط د ت ب ت د ط أ

 ت ط د د د ت ط جـ

 ينا في البسملة أر 13

 جزء من اول اية من سورة الفاتحة  ب سورة الفاتحة  جزء من أ

 جزء من سورة النحل المباركة  د جزء من كل سورة  جـ

 علة اخفاء الفاء مع الميم وادغامها مع الواو هي  14

 مختلفة  صفاتهما ب قرب الفاء وبعد الواو عن الميم أ

 لواو الفاء اقوى من ا د قرب الواو وبعد الفاء عن الميم  جـ

 الفرق بين المد الالزم عموما والمتصل  15

 المد الالزم اقوى من المتصل  ب المد الالزم اطول من المتصل  أ

 المد المتصل اطول من الالزم د المد المتصل اقوى من الالزم  جـ

 حكم االبتداء بعد الوقف الحسن  16

 البتداء بعد الوقف الحسن مطلقا صحة ا ب عدم صحة االبتداء بعد الوقف الحسن مطلقا  أ

صحة االبتداء بعده متوقف على صحة  د يصح االبتداء بعده في مواضع دون اخرى  جـ
 الوقف عليه

 الوقف االضطراري في قراءة القرآن الكريم يكون لعارض  17

 طول االية  ب قصر النفس  أ

 صحيحان ب و جـ  د العطاس  جـ

 غريبة عن الباقي واحدة من هذه الكلمات  18

 االسلية  ب النطعية  أ

 اللثوية د الحلقية  جـ

 واحدة من الكلمات التالية فيها حرف الراء التقبل الوجهين  11

 ِمـصر ب فِرق  أ

 قِطر د ِسحر  جـ

 علة حذف االلف في قوله تعالى )ذاقا الشجرة (  21

 النها موصولة  ب التقاء الساكنين  أ

 زائدة د من االلفات السبعة  النها جـ

 من االيات الدالة على التكافل االجتماعي  21

 771طه  ب 751االعراف  أ

 795آل عمران  د 2الجمعة  جـ

 ن الكريم احاط باسرار الطبيعة كما هوواضح في االية آالقر 22

   5 -2الروم ب 3الرعد  أ

 269البقرة  د 91النحل  جـ

 تشير الى  128الذين هم محسنون ( النحل قوله تعالى ) و 23



 عدم الياس  ب مقابلة االساءة باالحسان  أ

 االحسان الى المحسنين د على االساءة  الصبر جـ
 سبب تقديم الكافر على المؤمن 2قوله تعالى )فمنكم كافر ومنكم مؤمن ( التغابن  24

 نزول االية فيهم ب النهم اكثر   أ

 الثبات الحجة عليهم د تهم تخصيصهم لشد جـ

 3كم من طين ...( االنعام ق)هو الذي خل قوله تعالى 25

 دليل اعجاز  ب اسلوب كناية  أ

 استعارة  د تورية  جـ

 اسلوب المجاز في القرآن واضح كما في االية  26

 61يونس  ب 13الحج  أ

 22الروم  د 771ال عمران  جـ

 قرآن الكريم فوائد وجود القصص في ال 27

 اخذ العبرة من تجارب السابقين ب التعرف على مناهج االنبياء  أ

 جميع الموارد غير صحيحة  د أ وب صحيحان  جـ

 االية التي تدل على حوار اهل النار فيما بينهم  28

 22ابراهيم  ب  12 -11غافر   أ

 71 - 2الملك  د 39االعراف  جـ

 لقرآن الكريم التعجب كما في االية من فوائد التكرار في ا 21

 2-7الحاقة  ب 21 -79المدثر  أ

 73الرحمن  د 72-71االنفطار  جـ

 1رأيت ( في قوله تعالى الماعون أمعنى كلمة )  31

 اخبرني  ب ارني  أ

 جميع الموارد غير صحيحة  د اعطني  جـ

 17قوله تعالى ) وهل نجازي اال الكفور ( سبا  31

 استفهام استهزائي  ب تفهام تقريري اس أ

 أ وب صحيحان  د استفهام انكاري  جـ

 ضمن مشروع البحوث القرآنية في العتبة الحسينية المطهرة  32

 اربعون حديثا في فضائل القرآن  ب القرآن المعلم  أ

 موسوعة الثقلين د القرآنية  )عليهم السالم(موسوعة اهل البيت  جـ

 ى ) ووجدك ضاال فهدى ( الضحى   الضالل فيه قوله تعال 33

 اهتداء قومه اليه ب ضالل العقيدة  أ

 أ وب صحيحان  د ضالل الملهوف جـ

 طعامه بمعنى    24قوله تعالى ) فلينظر االنسان الى طعامه ( سورةعبس  34

 اجتناب الحرام ب كله الحالل أم أ

 احسانه د علمه جـ



 لقرآن الكريم النه مهم في ا 11العدد  35

 عدد حروف الحوقلة  ب وف البسملة رعدد ح أ

 جميع الموارد صحيحة  د عدد خزنة جهنم  جـ

 السورة القرآنية التي يوافق اسمه اسم قوم عاد  36

 االعراف  ب االحقاف  أ

 الشعراء  د االخالص جـ

 سور القرآن يبلغ مجموع عمريهما مجموع  عامامان من ائمة اهل البيت  37

 الحسين والكاظم عليهما السالم ب الحسين والصادق عليهما السالم أ

 الحسين والحجة عليهما السالم د الحسين والسجاد عليهما السالم جـ

 النبي الذي بعث الى قوم سبا كما في القرآن هو 38

 داوود ع ب ابراهيم ع أ

 يعقوب ع د هود ع جـ

 يم كتابان معروفان هما اخ واخت القرآن الكر 31

 ومفاتيح الجنانالبالغة نهج  ب نهج البالغة والصحيفة السجادية  أ

 ضياء الصالحين والصحيفة السجادية  د ضياء الصالحين ونهج البالغة  جـ

 ن الكريم قتل فيه سدس الناس حينها آنزاع ذكره القر 41

 نزاع قابيل وهابيل  ب حرب البسوس أ

 معركة بدر  د سى وهارون نزاع مو جـ

 اول من ترجم القرآن الكريم الى اللغة الفرنسية  41

 گسولمون شواي ب الكساندر روس أ

 عبد العلى بن جمعة  د اندره دوريه جـ

 (  هاول من جمع القرآن الكريم وحفظه بعد رسول هللا ) صلى هللا عليه وآل 42

 زيد بن ثابت  ب علي بن ابي طالب ع  أ

 خزيمة بن ثابت االنصاري  د عبد هللا بن مسعود جـ

 االية التي تضمنت جميع حروف اللغة العربية  43

 29الفتح  ب 51آل عمران  أ

 أ وب صحيحان د 222البقرة  جـ

 االية التي دلت على نفي الجبر في القرآن الكريم 44

 31المائدة  ب 72يوسف  أ

 صحيحة  جميع الموارد د 723النساء  جـ

 االية التي دلت على ذم اهل الكفر والمعصية  45

 39النساء  ب 55الكهف  أ

 أ وب صحيحان د 2المدثر  جـ

 آية تتحدث بوضوح عن البداء وهي  46

 19القمر  ب 39الرعد أ



 79يونس  د 12االنفال  جـ

 يبين القرآن الكريم الهدف من بعثة االنبياء كما في االية  47

 21االنفال  ب 5براهيم ا أ

 جميع الموارد صحيحة  د أ وب صحيحان جـ

 من االعجاز التشريعي في القرآن الكريم ماورد في االية  48

 31يونس  ب 29االسراء  أ

 33التوبة  د 22النساء  جـ

 عالمية رسالة النبي ) صلى هللا عليه وآله( واضحة كما في االية  41

 21فال االن ب 79االنعام  أ

 12الطور  د 72العنكبوت  جـ

 اية التبليغ واية الوالية تؤكدان على  51

 والية امير المؤمنين ب اتباع الرسول  أ

 تعليم النبي  د تمام الدين  جـ

 من سورة االحزاب  21معنى كلمة ) بادون ( في االية  51

 ونديب ب خارجون  أ

 بونيح د داخلون جـ

 سمي القرآن الكريم ) قرآنا ( النه 52

 جمع الحروف وضمها  ب مقروء ومكتوب  أ

 أوب صحيحان د لعظمة القرآن جـ

 من اهم من اهتم بعلوم القرآن الكريم في القرن الثاني الهجري 53

 ابي بن مسعود ب عبدهللا بن عباس أ

 سفيان الثوري د ابان بن تغلب جـ

 ق جملة في القرآن الكريماية جمعت مكارم االخال 54

 77الحج  ب 799االعراف  أ

 273البقرة  د 719البقرة  جـ

 بعض اآليات تشير الى ان المسؤولية شخصية في االمور منها  55

 761االنعام  ب 19النساء  أ

 22النساء  د 67االنفال  جـ

 اشار سبحانه وتعالى الى امكانية دقة الخلقة كما في االية  56

  2 سبا ب 1القيامة  أ

 77االعراف  د 22الحجر  جـ

 بعض االيات تشير الى اثرالقرآن الكريم في تحرير العقول مثل  57

 25االسراء  ب 2 -7العلق  أ

 11يس  د   72 -71النحل  جـ

 من القائل ان )دين دمحم خال من الشكوك والظنون والقرآن اكبر دليل ( 58



 جهدفر ب وليم ميور  أ

 تولستوي د ادوارد جيبون جـ
 من سورة المائدة تتحدث عن ظاهرة االنهزامية والتي يمكن مواجهتها من خالل 11االية  51

 وعي الواقع المعاش  ب توطين النفس وتربيتهاعلى روح المقاومة  أ

 أ وب صحيحان  د السعي الرضاء االخر  جـ

 قي واحدة من هذه العناوين مختلف عن البا 61

 االمثل  ب مواهب الرحمن  أ

 الميزان د االتقان  جـ

 من سورة البقرة تشير الى  63االية  61

 التعددية االجتماعية  ب التعددية الدينية  أ

 التعددية االنسانية  د التعددية العددية  جـ

 عمران تفيد  آلمن سورة  114االية  62

 بين الناس  االصالح ب مشروعية مبدأ الوصاية  أ

 التكافل بين الناس  د مشروعية الحجر  جـ

 في سورة االمائدة تاتي بمعنى 63-62كلمة ) لوال( في االية  63

 هالا  ب ينبغي  أ

 لوما د لوال جـ

 من سورة التوبة تشير الى  71االية  64

 الملول االلتزامي  ب المدلول المطابقي أ

 رد غير صحيحة جميع الموا د أ وب صحيحان جـ

 تشير الى 256قوله تعالى ) الاكراه في الدين ( البقرة  65

وضوح الدين المنسجم للعقل والفطرة  ب تسامح االسالم في اعتناق االديان  أ
 اليحتاج الى اكراه

 جميع الموارد صحيحة  د االكراه في الدين  جـ

 سورة فصلت تشير الى  53االية  66

 سيادة النظم على عالم التشريع  ب ى عالم التكوين سيادة النظم عل أ

 أ وب صحيحان  د ا وب غيرصحيحان  جـ

 قوله تعالى ) واحل هللا البيع وحرم الربا( المقصود بالربا هنا  67

 استثنى الربا بين االب وولده ب جميع اقسام الربا  أ

  جميع الموارد صحيحة د استثنى الربا بين الزوج وزوجته جـ

 يستفاد منها عموم موارد الخمس باعتبار  41سورة االنفال االية  68

 عموم المورد يخصص عموم الوارد ب خصوص المورد اليخصص عموم الوارد أ

 ورد اليخصص عموم الواردمعموم ال د خصوص المورد يخصص عموم الوارد جـ

 قوله تعالى ) ثم اتمو الصيام الى الليل ( اشارة الى  61

 حدود الصوم  ب وجوب الصوم أ

 اهمية الصوم د ضرورة الصوم  جـ



 نزلت في  1ائل ...( المعارج االية قوله تعالى ) سال س 77

 الدفاع عن االسالم  ب الدفاع عن الوالية  أ

 جميع الموارد صحيحة  د الدفاع عن القرآن  جـ

 وجود كلمة )كال( في االية القرآنية اشارة الى ان  78

 االية مدنية  ب االية مكية  أ

 دنية قد تكون مكية وم د مكي والمدني لالعالقة لها با جـ

 الطريقة االستقرائية في معرفة المكي والمدني تعتمد على  71

 النقل  ب العقل  أ

 جميع الموارد صحيحة  د العقل والنقل  جـ
 وهو) العسب( من ادوات تدوين القرآن الكريم في عصر صدر االسالم  81

 صفائح الحجر  ب جريد النخل  أ

 جلد واوراق د عظم البعير  جـ
 ن الكريم في حياة النبي )صلى هللا عليه وآله(آن الشواهد على جمع القرم 81

 يات التحدي آ ب حديث الثقلين  أ

 المتوفي للناس في االيات القرآنية عموما تتحدث  71

 هللا هو الفاعل بالمباشرة  ب هللا هو الفاعل بالتسبيب  أ

 جميع الموارد صحيحة  د تسبيب والمباشرة لهللا هو الفاعل با جـ

 سورة التوبة هي  38االية  معنى كلمة ) اثاقلتم ( في 71

 تخوفتم  ب تاخرتم  أ

 تجاهلتم د تباطئتم  جـ

 من السور القرآنية التي اذا قرءت احداها في الصالة الواجبة تقرأ االخرى  72

 الضحى واالنشراح ب المعوذتان  أ

 الجمعة والمنافقون  د الكافرون والمسد  جـ

 من سورة القمر  13معنى كلمة ) دسر ( في االية  73

 مصدات  ب مسامير  أ

 جميع الموارد غير صحيحة  د اوتاد  جـ

 خر سورة نزلت من القرآن الكريم آ 74

 سورة المائدة  ب سورة النصر  أ

 سورة القيامة  د سورة البقرة  جـ

 من اهداف التنزيل التدريجي للقرآن الكريم  75

 تثبيت فؤاد النبي صلى هللا عليه وآله ب وآلهبيان عظمة الرسول صلى هللا عليه  أ

 جميع الموارد صحيحة  د تيسير حفظ القرآن الكريم جـ

 من ترك الحج تسويفا فهو حسب القرآن الكريم  76

 كافر بالمعنى االخص  ب كافر بالمعنى االعم  أ

 جميع الموارد غير صحيحة  د ا وب صحيحان  جـ



 جميع الموارد صحيحة  د النزول الممتد لآليات القرآنية  جـ

 ترتيب السور القرآنية بحسب عدد آياتها رتبت كالتالي  82

 المؤون سبع الطوال ب سبع الطوال المثاني  أ

 جميع الموارد صحيحة  د سبع الطوال المفصل  جـ

 قل ال اسئلكم عليه اجرا اال المودة ...( معنى كلمة ) المودة ( في قوله تعالى )  83

 النصرة  ب المحبة  أ

 النصرة والطاعة  د المحبة والطاعة  جـ

  التالوةختم من السنن الواردة في االسالم عند  84

 عاء بالماثور الد ب التصديق  أ

 جميع الموارد صحيحة  د الصالة على دمحم وآل دمحم جـ

 من اسماء سورة الفاتحة المباركة  85

 الكافية  ب الواقيه  أ

 جميع الموارد صحيحة  د الشفاء  جـ

 المقصود بـ ) اهل البيت ( في آية التطهير  86

 نساؤه وآله ب عائلة النبي ) صلى هللا عليه وآله( أ

 جميع الموارد صحيحة د آل النبي  جـ

 قوله تعالى ) ويل لكل همزة لمزة ( ذكر الناس في الغيبة هو  87

 لمز  ب همز  أ

 جميع االجوبة صحيحة  د الفرق بينهما  جـ

 من اسماء سورة التوبة المباركة  88

 الفاضحة  ب الكاشفة  أ

 جميع الموارد صحيحة  د البراءة  جـ

 نى الهمس في صفات الحروف مع 81

 جريان النفس  ب الخفاء  أ

 أ وب صحيحان  د جريان الصوت  جـ

 التوسط من صفات الحروف وحروفه  11

 عن رمل  ب اجد قط بكت  أ

 خص ضغط قظ  د سكت فحثه شخص  جـ

 نوع االدغام في )نخلقكم ( بين القاف والكاف  11

 متماثلين ب متقاربين  أ

 جميع الموارد غير صحيحة  د جانسين مت جـ

 من مصاديق الياءات الزائدة  12

 ياعباد الذين ب رب اغفر  أ

 جميع الموارد صحيحة  د ياعبادي الذين جـ

 من الفاظ الحساب التي ذكرت في القرآن الكريم حسب معناه 13



 3القيامة  ب 22النجم  أ

 أ وب صحيحان  د 12يس  جـ
 التسع التي بعث هللا بها موسى ) عليه السالم(من االيات  14

 القمل والجراد  ب اليد والعصا  أ

 جميع الموارد صحيحة  د الدم والطوفان  جـ

 اكثر االرقام تكرارا في القرآن الكريم  15

 واحد و اثنى عشر  ب واحد وسبعة  أ

 سبعة واثنى عشر  د سبعة وثمانية  جـ

 لى في القرآن بانه عظيمالذي وصفه هللا تعا 16

 اخالق المؤمنين  ب كيد النساء  أ

 جميع الموارد صحيحة  د التجارة مع هللا  جـ

 اوهن البيوت في القرآن الكريم بيت العنكبوت من جهة  17

 الحياة االجتماعية  ب الحياة الزوجية  أ

 جميع الموارد غير صحيحة  د ضعف خيوط البيت  جـ

 في القرآن الكريم آية الكرسي وعدد كلماتها اعظم آية  18

 52 ب 53 أ

 57 د 51 جـ

 اشد انواع هجر القرآن الكريم  11

 هجر العمل به ب هجر سماعه وقرآنه أ

 به تسقاءهجر االس د هجر تدبره جـ
 ماهي السورة التي استمع له الجن وقالوا سمعنا قرآنا عجبا  111

 كافرون سورة ال ب سورة العلق  أ

 سورة المجادلة  د سورة الفاتحة  جـ

 

 

 

 

 


