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T.C. 

CUMHURBAŞKANLIĞI 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

ARAPÇA YETERLİK TESPİT SINAVI 

SINAV BAŞLAMA SAATİ: 10.00 

SINAV SÜRESİ 180 DAKİKA 

 

1. Kitapçıkları ve optik cevap formlarını kontrol ediniz, baskı hatası olan kitapçık veya formun 

değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 

2. Sınavda 100 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Her soru bir puana eşittir ve 

yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. 

3. Sınav süresi 180 (yüz seksen) dakikadır. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 dakikasında 

adayların sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir. Sınav salonunda adaylardan bir 

kişi kalmaması için son iki aday sınav bitimine kadar bekletilecek, beraber çıkmaları 

sağlanacaktır. 

4. Sınav başladıktan sonra herhangi bir sebeple sınav salonundan dışarı çıkan aday tekrar salona 

alınmayacaktır. 

5. Adayların cep telefonu, bilgisayar, tablet, akıllı saat, databank ve benzeri özel elektronik 

donanımlar; kulaklık, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan 

fotoğraf makinası, kamera vb. araçlar ile sınav merkezine girmeleri kesinlikle yasaktır. 

6. Adayların sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, 

defter vb. bulundurmaları yasaktır. Sınav esnasında adayların birbirlerinden kalem, silgi, kalem 

açacağı alıp vermesi ve salon görevlilerine soru sormaları kesinlikle yasaktır. 

7. Herhangi bir şekilde kopya çekmeye teşebbüs eden veya çeken adayların sınavları geçersiz 

sayılacaktır. 

8. Soruların ve cevapların dışarı çıkarılması yasaktır. 

9. Adaylar soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere istenilen bilgileri yazacaklardır. 

10. Soru kitapçığının sayfalarında boş bırakılan yerler müsvedde olarak kullanılacaktır. Bunun 

dışında müsvedde kullanımı yasaktır.  

11. Optik cevap formu üzerinde; adı-soyadı, imza ve sınav tarihi bölümleri tükenmez kalem ile 

doldurulacaktır. 

12. Optik cevap formu üzerinde; kitapçık türü, T.C. kimlik numarası, kurum sicil numarası, adı ve 

soyadı kurşun kalemle yazılıp mutlaka kodlanacaktır. 

13. Optik cevap formunda kurum sicil numarası bölümü 9 kutucuk olarak yer almaktadır. 

Adaylardan sicil numarası 8 rakamlı olanlar baştan başlayarak son kutucuğu boş 

bırakacaklardır. 

14. Sınav sonunda soru kitapçığı ve optik okuyucu formları sınav salon görevlilerine imza karşılığı 

teslim edilecektir.  
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SORULAR 
 

1. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin irabı harfledir? 

A. َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض الل َّٰه َقْرًضا َحَسًنا  
B. ِكْلَتا اْلَجنََّتْيِن اَّٰتْت ُاُكَلَها َوَلْم َتْظِلْم ِمْنُه َشْيـًئا 
C. ِاْذَهُبوا ِبَقِميِصي هَّٰذا َفَاْلُقوُه َعلّٰى َوْجِه َاِبي َيْأِت َبِصرًيا 
D.  َِوَاْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم َوَاِقيُموا الشََّهاَدَة ِلل ه 

E.  َِّّٰت َحْمٍل َفَأنِفُقوا َعَليِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحمَلُهن  َوِإْن ُكنَّ ُأوَل
 

2. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

ينوي البقاء يف السعودية، بينما يقيم إخوته  ............وهو الوحيد بني إخوته مصرفيا يف جدة خلاشقجياالبن األكرب  ويعمل صالح"
 "الثالثة يف الواليات املتحدة

A. اليت 
B. الذي 
C. الاليت 
D. الذين 
E. اللتني 
 

3. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

البلدان املتقدمة إىل نتائج أكثر تصل ............تلوث البيئة مشكلة ليس من اليسري حلها ومن املتوقع ............من الثابت "
 "إجيابية يف حل مشكلة تلوث البيئة.

A.    أنْ  - أن  

B.  أن   -أْن  
C.  أن   - ن  إ  

D. أنْ  - ن إ  

E. إن   - أْن  
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4. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 ف................. إعجاًبا شديًدارأسه أكثم بن صيفي، الذي ألقى اخلطبة بني يدي كسرى  قدم وفد العرب وعلى

A. عجَبهاَأ  
B. عجبْتهاَأ  
C. مت هبعجَبَأ  

D. اهتبَ عِجُأ  

E.  ُأْعِجب هبا  
 

5. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 وابنة العاشر عازر وابن العجوز، ....................قال ابن عباس رضي اهلل عنهما قد أحيا. (ِبِإْذِن اللَّهِ  َوُأْحِيي اْلَمْوَتىقوله تعاىل: )"
 "وسام بن نوح

A. أربعة أنفس 
B. أربع أنفس 
C.  نفسٍ أربعة  

D.  نفسٍ أربع  

E. بعة أنفسرا  
 

6. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

يدخل إال النسخ يدخل يف الشيء الواحد كنسخ استقبال بيت املقدس بيت اهلل احلرام، فاملنسوخ شيء واحد خبالف التخصيص فال "
 "..........يف عام له أفراد متعددة خيرج بعضها باملخصص، ويبقى بعضها..

A. روناآلخ  

B. رةاآلخ  

C. ريةخاأل  

D. آلخرا  

E. ريناآلخ  
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 ?kelimeleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır قبل وبعد .7

A. ننا مضافني فيعربان نصبا على الظرفية أو خفضا مبذا كاإ  
B. ةثبوت لفظه فيعربان وال ينونان لنية اإلضاف يونو إليهاف حذف املض ذاإ  
C.  فيعربان ولكنهما ينونان إليهاف املضو قطعا عن االضافة لفظا ومل ين ذاإ  
D. ماه دون لفظه فيبنيان حينئذ على الضنمع يونو إليهاف املضحذف  ذاإ  

E. فظه فيعربان بالرفعمعناه دون ل يونواملضاف إليه ذف ح إذا  
 

8. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

ومن املرجح أن  2018ىف الربع الرابع من  % 0.3.نسبة .........قالت منظمة التجارة العاملية اليوم الثالثاء إن التجارة العاملية .."
 "2018 %3.7ودون توقعات سابقة بلغت %  0.3البالغ  2018هذا العام، وهو أبطأ من منو  %2.6تنمو بنسبة 

A. ارتقت إىل 
B. انكمشت ب 
C. ارتفعت إىل 
D. تصاعدت على 
E. اعتلى 

 

 ?cümlesindeki altı çizili kelimenin irabı aşağıdakilerden hangisidir "ظن الطالب النحو صعبا" .9

A. املفعول ألجله 
B. املفعول املطلق 
C. املفعول الثاين 
D. التمييز 
E. االستثناء  

 

 cümlesindeki altı çizili kelimelerin gayri münsarif olma "َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمن مَ َحاِريَب َوَتَماِثيَل" .10

sebebi hangisidir? 

A. صيغة منتهي اجلموع  
B. العلمية والتأنيث 
C. العدل والوصفية 
D. العجمة والوصفية  
E. العجمة والعلمية 
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 ?cümlesindeki altı çizili kelimenin irabı aşağıdakilerden hangisidir "َفاْجِلُدوُهْم َثَماِننَي َجْلَدًة" .11

A. مضاف اليه 
B. ييزالتم  
C. مفعول به 
D. حال 
E. مفعول مطلق 

 

؟اجلملة يف" ةّتَبْلا"يح لكلمة حبني اإلعراب الص "لبتةا: أن مث تقع زائدة فال تكون عاطفة والكوفيونزعم األخفش " .12  

A. مفعول به لفعل حمذوف 
B. حال 
C. متييز 
D.  اإلعرابال حمل هلا من  

E. مفعول مطلق لفعل حمذوف 
 

يف هذه اجلملة مبا يأيتكمل الفراغ أ ".........اخلمسةتنصب األفعال " .13  

A. بالياء 
B. حبذف النون 
C. بالفتحة 
D. باأللف 
E. بالنون 

 

يف هذه اآلية؟ "عيونا"عراب كلمة إبني  " َوَفجَّْرَنا اْلَأْرَض ُعُيوًنا .14  " 
A. مفعول به 
B. حال 
C. مفعول ثان 
D. متييز 
E. مفعول مطلق 
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15. Temyiz ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A. ىل تسعة وتسعني يكون مفردا ومنصوبامتييز األعداد من أحد عشر إ  
B. متييز كم اخلربية خمفوض دائما 

C. متييز العشرة فما دوهنا يكون مفردا جمرورا 
D. يكون مفردا جمرورا واأللف متييز املائة  
E.  يكون جمموعا جمرورامتييز العشرة فما دوهنا  

 

"أدرك املىن    فما انقاضت اآلمال اال لصابر أوألستسهلن الصعب " .16  beytindeki أو kelimesinin manası 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A. ىلإ  
B. الإ  
C.  من  
D.  قد  
E.  على  

 

َأن َيا ِإْبَراِهيُمَوَناَدْيَناُه  " .17  " ayetindeki نأ ’in çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 

A. من احلروف املشبهة بالفعل 
B. خمففة من الثقيلة 
C. ناصبة 
D. مفسرة 
E. مصدرية 
 

آلتية؟ل هلا من اإلعراب من اخليارات ابني اجلملة اليت ال حم .18  

A. اجلملة التابعة جلملة هلا حمل من اإلعراب 
B.  لشرط جازم مقرون بالفاء او بإذااجلملة الواقعة جوابا  
C. اجلملة الواقعة مضافا اليه 
D. اجلملة الواقعة خربا 
E. اجلملة الواقعة جوابا لقسم 

  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya104.html
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 beytindeki altı çizili kelimenin irabı "ولو أن ما أسعى ألدىن معيشة   كفاين ومل أطلب قليل من املال" .19

aşağıdakilerden hangisidir? 

A. فاعل كفاين 
B.  أطلبمفعول  
C. فيه تنازع الفعلني كفاين و أطلب 
D. فاعل أسعى 
E. خرب أن 

 

 ayetindeki altı çizili kelime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi "َقاَل آُتوِني ُأْفِرْغ َعَلْيِه ِقْطًرا" .20

doğrudur? 

A. فيها اشتغال 
B.  تنازعفيها  
C. فيها تنازع واشتغال معا 
D.  ضمار على شريطة التفسريإفيها  
E.  ندبةفيها  

 

"ونَ َفاْصِبْر ِانَّ َوْعَد الل ِّٰه َحقٌّ َفِامَّا ُنِرَينََّك َبْعَض الَّذي َنِعُدُهْم َاْو َنَتَوفََّينََّك َفِاَلْيَنا ُيْرَجُع" .21  ayetinde “aksâm-ı seb‘a”nın 

kısımlarından hangisi yoktur?  

A. Misal 

B. Lefif 
C. Mehmuz  

D. Ecvef 

E. Salim  

 

 ayetindeki altı çizili kelimenin ilalden önceki  ilk "َفُكِلي َواْشَرِبي َوَقرِّي َعْيًنا َفِإمَّا َتَرِينَّ  ِمنَ  اْلَبَشرِ  َأَحًدا" .22

hali aşağıdakilerden hangisidir. 

A.  َنَّ ِيينِ َتْرأ  
B. نَّ َتَرِييَن  

C.  ََّتْرَأِييَنن 
D.  ََّتَرِيَنن 
E.  ََّتَرَيَنن 
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23. Aşağıdakilerden hangisinde te’kid nunu yoktur? 

A. َِّمْنُكْم َلَمْن َلُيَبطَِِّئنَّ  َوِان  

B. َيُصدُّنََّك َعْن اَّٰياِت الل ِّٰه َبْعَد ِاْذ ُاْنِزَلْت ِاَلْيكَ  َوَلا  

C. اُّٰمُرُه َلُيْسَجَننَّ  اَوَلِئْن َلْم َيْفَعْل َم  

D.  ََوَلا َتتَِّبَعانِّ َسبيَل الَّذيَن َلا َيْعَلُمون 

E. َيْحَزنَّ َوَيْرَضْيَن ِبَما اَّٰتْيَتُهنَّ ُكلُُّهّن َوَلا  

 

24.  ( َلىَيْص-ِلَيَص ) fiilinin iftiâl babından sırasıyla mazi-muzari-mastarı aşağıdakilerden 

hangisinde doğru verilmiştir? 

A. اَليًاِاْصِت -ِليَيْصَت -َلىِاْصَت  

B. اَلء  ِاْصِت -ِليَيْصَت -َلىِاْصَت  

C. اَلء  ِاْصِط -ِليَيْصَط -َلىِاْصَط  

D. اَليًاِاْصِط -ِليَيْصَط -َلىِاْصَط  
E. ء  الَ ِاْصِط -َلىَيْصَط -َلىِاْصَط  
 

25. Aşağıdakilerden hangisinde (َتَناَفى) fiilinin, müzekker ism-i fail çekimi doğru verilmiştir? 

A.   نَ ُمَتَناِفُؤو -ِن ُمَتَناِفَئا - ُمَتَناِفئ  
B.   ونَ ُمَتَناُف - ِنُمَتَناِفَيا - ُمَتَناف  

C.   نَ وْ ُمَتَناَف - ِنُمَتَناِفَيا - ُمَتَناف  

D.   ونَ ُمَتَناُف - ِنُمَتَناِفَئا - ُمَتَناف  
E.   ونَ ُمَتَناُف - ِنُمَتَناِفَيا - ُمَتَناف  

 
26. Aşağıdaki müfred-cemi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

A.  َُزْيَنَبات   - َزْيَنب  

B. َحْمُزونَ  - َحْمَزُة  

C. ُُّصم   - َأَصم  

D. َصْحَراَوات   - َصْحَراء  
E.   ِقَطاَعات   - ِقَطاع  
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27. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi muzari fiile örnek olamaz? 

A. َتبيَّ ن الرشد 
B. ناًرا َتلظَّى 
C.  َُتنّزُل املالئكة 
D. فأنَت له َتَصدَّى 
E.  َلوال أّخرَتين إىل أجل قريب فَأصَّدَّق 
 

 ?ayetindeki altı çizili fiil hangi babtandır "َوِإَذا ُحيِّيُتْم ِبَتِحيٍَّة َفَحيُّوا ِبَأْحَسَن ِمْنَها َأْو ُردُّوَها" .28

A. Sülasi dördüncü bab 

B. İf’ilâl 

C. Sülasi üçüncü bab 

D. İf’âl 

E. Tef’îl 

 
29. Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisinde ibdal yoktur? 

A. َما َلُكْم ِاَذا قيَل َلُكُم اْنِفُروا يف َسبيِل الل ِّٰه اثَّاَقْلُتْم ِاَلى اْلَاْرِض 
B. َوَلَداُر اْلاِّٰخَرِة َخْير  ِللَّذيَن اتََّقْوا 

C.  ٍَوَلَقْد َيسَّْرَنا اْلُقْراَّٰن ِللذِّْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَِّكر 

D. َوَلْوال َفْضُل اللَِِّه َعَلْيكم وَرْحَمُتُه َلاتََِّبعْ ُتُم الشَِّْيطاَن إال َقِليال 

E. َحتّٰى ِاَذا ادَّاَرُكوا فيَها َجميًعا 
 

 ayetindeki altı çizili kelime hakkında "َوَقاُلوا ِلِاْخَواِنِهْم ِاَذا َضَرُبوا ِفي اْلَاْرِض َاْو َكاُنوا ُغزًّى" .30

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A. Cem-i teksir  

B. İsm-i fail 

C. Mübalağalı ism-i fail 

D. Nakıs fiilden türemiştir  

E. Maksur isimdir 
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قرب" حربوليس قرب قرب  -مبكان قفر  حربوقرب " .31  ibaresinde fesahati ihlal eden unsurlardan hangisi 

vardır? 

A.   تركيب ليس بفصيح ألن فيه ضعف التأليف  
B.  تركيب ليس بفصيح ألن فيه تنافر الكلمات  
C.   التعقيد اللفظيتركيب ليس بفصيح بسبب  
D.   تركيب ليس بفصيح بسبب التعقيد املعنوي  
E.  مقتضى احلال غري بليغ ألنه كالم علىب ليس تركيب  

 

.مبا يأيت الفراغأكمل "  ..........ففي اجلملة مذكوراإذا كان املشبه به  .32  " 
A.  تبعيةاستعارة  
B. استعارة مكنية 
C. استعارة مصرحة 
D. جماز مرسل 
E. كناية 

 

 اجملاز املرسل ما هو؟ .33
A. استعمل يف غري ما وضع له لعالقة هي املشاهبة مع قرينة مانعة من إرادة املعىن األصلي ما  
B. استعمل يف غري ما وضع له لغري عالقة ما  

C. هو إسناد الفعل أو ما يف معناه إىل غري ما هو له مع قرينة مانعة من إرادة اإلسناد احلقيقي 
D. نة مانعة من إرادة املعىن األصلياستعمل يف ما وضع له لعالقة غري املشاهبة مع قري ما  

E.  األصلي املعىنكلمة استعملت يف غري معناها األصلي لعالقة غري املشاهبة مع قرينة مانعة من إرادة  
 

.بني ما يف هذا املثال حسب علم البيان "فالن حبٌر" .34  

A. تشبيه جممل 
B. تشبيه بليغ 
C. تشبيه متثيل 
D.  مرسلتشبيه  
E. مقلوب تشبيه  
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.صناف البالغةأبني ما يف هذه اآلية من  .35  
ِم الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبآَياِت اللَِّه َواللَُّه َلا َيْهِدي َمَثُل الَِّذيَن ُحمُِّلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْم َيْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا ِبْئَس َمَثُل اْلَقْو"

 "اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 
A. تشبيه متثيل 
B. تشبيه بليغ 
C. االستهالل براعة  
D.  وبلقمتشبيه  
E. كناية 

 

.رسل يف هذه اآليةامل جازللم العالقة نوعبني  " ْدَراًراَسْلَنا السََّماَء َعَلْيِهم ِمَوَأْر " .36  

A. األولية 
B. السببية 
C. احمللية 
D. اعتبار ما كان 
E. اعتبار ما يكون 
 

.من انواع البالغةكلمة "حبر"  بني ما يف "جئت من حبر ال يرد السائلني" .37  
A. جماز مرسل 
B. استعارة مكنية 
C.  متثيليةاستعارة  
D.  مصرحةاستعارة  
E. عقلي جماز  

 

.من انواع البالغة اجلملةبني ما يف هذه  "بنت احلكومة كثريا من املدارس" .38  
A. تشبيه مرسل 
B. استعارة حقيقية 
C. جماز مرسل 

D. اجملاز اللغوي 
E.  العقلياجملاز  



A A A 

13 

.من احملسنات البديعية املثالبني ما يف هذا  "نه ال تقع العني على شبههأليس فيه عيب سوى " .39  

A.  تأكيد الذم مبا يشبه املدح  
B. تأكيد املدح مبا يشبه الذم 
C. املقابلة 
D.  االقتباس  
E.   التورية  

 

"و بعيد خفي هو املراد دا له معنيان قريب ظاهر غري مرادن يذكر املتكلم لفظا مفرأهو "  .40 ibaresi bedi ilmi 

içerisinde yer alan sanatlardan hangisini tanımlar? 
A. جناس 
B. سجع 
C. اقتباس 
D. تورية 
E. طباق 

 

يف علم املنطق. التام واحلد الناقص احلدبني الفرق بني  .41  

A.  احلد التام هو التعريف باجلنس والفصل القريبني واحلد الناقص هو التعريف باجلنس البعيد والفصل القريب  
B.  احلد التام هو التعريف باجلنس واخلواص واحلد الناقص هو التعريف بالفصل القريب  
C. نيواحلد الناقص هو التعريف باجلنس والفصل القريب لبعيديناحلد التام هو التعريف باجلنس والفصل ا  
D. ذاتياتواحلد الناقص هو التعريف بالعرضيات احلد التام هو التعريف بال  
E.  الالزمة غري واحلد الناقص هو التعريف باخلواصالالزمة باخلواص احلد التام هو التعريف  

 

.يأيتا مبأكمل هذه اجلملة  " نسان على الناطق..............داللة اإل"  .42  

A. . داللة باملطابقة  
B. داللة بااللتزام 
C. داللة بالتضمن 
D. شارةداللة باإل  
E. داللة بالقوة 
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.مما يأيت اجلملةهذه  يفأكمل الفراغ  "الالزمة .... ما يتركب من جنس قريب للشيء وخواصه"......... .43  

A. احلد التام 
B. احلد الناقص 
C. الرسم الناقص 
D. الكلي التصور  

E. الرسم التام 
 

؟القضايا أنواع نوع من ألي مثاال تكون ةلماجل ههذ "ما باردإما حار وإجلو "ا .44  

A. قضية شرطية منفصلة 
B. قضية شرطية متصلة 
C. قضية محلية 
D. قضية معدولة 
E.  الطرفنيقضية معدولة  

 

.حسب علم املنطق مما يأيت اجلملةيف هذه  الفراغأكمل  " ............نواع اخلمر مسكر و كل مسكر حرامأكل من " .45  

A.  اخلمر مسكر نواعأكل من  
B.  اخلمر ليس مبسكر نواعأبعض من  
C.  ليس حبرام كل مسكر  
D.  اخلمر ليس حبرامنواع أبعض من  

E.  اخلمر حرام نواعأكل من  
 

".............يسمىخرى كاذبة مها صادقة واألكون إحداتن أحبيث يقتضي لذاته لقضيتني باإلجياب والسلب ااختالف " .46  

 أكمل الفراغ يف هذه اجلملة مبا يأيت.
A. عكسا 
B. كلية وجزئية 
C. سالبة كلية 
D. تناقضا 
E. عكس نقيض 
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.يارات اآلتيةلربهان من اخلل الصحيح احلد اختر .47  

A. الظن قياس مؤلف من مقدمات يقينية إلنتاج  
B. فضية كلية تفيد الظن 
C. قياس مؤلف من مقدمات ظنية إلنتاج اليقني 
D. قياس مؤلف من مقدمات يقينية إلنتاج اليقني 
E. قياس مؤلف من مقدمات ظنية إلنتاج الظن 
 

؟نواع اليقينياتأي نوع من اجلملة تكون مثاال أل ههذ "عظم من اجلزءأالواحد نصف اإلثنني والكل " .48  

A. مشاهدات 
B. أوليات 
C. جمربات 
D. حدسيات 
E. متواترات 
 

.يارات اآلتيةخلاطئ حول األشكال األربعة من اخليار ان اخلّيع .49  

A. الشكل األول ما كان احلد األصغر حمموال يف الصغرى وموضوعا يف الكربى 
B. الشكل الثالث ما كان احلد األوسط موضوعا يف الصغرى والكربى 
C. الشكل الثاين ما كان احلد األوسط حمموال يف الصغرى والكربى 
D. الشكل األول ما كان احلد األوسط موضوعا يف الصغرى وحمموال يف الكربى 
E. الشكل الرابع ما كان احلد األوسط موضوعا يف الصغرى وحمموال يف الكربى 
 

؟ ي شكل من األشكال األربعةأاملثال من  اهذ" الطالب مأجور وكل مأجور رابح فالطالب رابح" .50  
A.  الشكل األول  
B. الشكل الثاين 
C.  الثالثالشكل  
D. الشكل الرابع 
E. الشكل األول و الرابع 
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من اخليارات التالية صحيح حسب النص؟ أي .51  

 وَ ُه لْ يف الل وح احملفوظ عند رّب العّزة جل  وعال، قال تعاىل )َب مر مكتوباقد مر القرآن الكرمي مبراحل من حيث الوجود، فقد كان األ"
 ر، مث  ُأنزل منّجمًا أي متفّرقاواحدة يف ليلة القد الّدنيا مجلة(، مث  أنزله اهلل تعاىل إىل بيت العّزة يف الّسماء وظ  ُفحْ ٍح َمْوَل ، يِفيد جِ آن  َمْرُق

 ."الّشريفة ين سنة هي مّدة البعثة الّنبوّيةعلى الّنيب حمّمد عليه الّصالة والّسالم على مدى ثالثة وعشر

 

A.  صلى اهلل عليه وسلمكله يف عهد النيب  القرآن الكرميقد مت  مجع  

B.  إىل نبيه يف وقت فاق عشرين سنة كلهأوحى اهلل تعاىل القرآن  

C. الرباءةأنزل على النيب يف ليلة  القرآن الكرمي  

D. القرآن الكرميكتابة عن اهلل تعاىل نبيه  هنى  
E. كتب القرآن على األلواح املختلفة 

 

 أي من اخليارات التالية غري صحيح حسب النص؟  .52
تعىن بداللة ألفاظه دون غريها من املباحث املتعلقة بالتفسري أو  تفسري مفردات القرآن عموًما، كتُب غريب القرآن املراد بالغريب"

قال الزركشي: "ومعرفة هذا الفن للمفسر ضروري، وإال فال حيل له اإلقدام على كتاب اهلل  .املعاين. وهو جزء من علم معاين القرآن
 ".تعاىل

A.  غريب القرآنبحييط  معاين القرآنعلم  

B.  غريب القرآنجيب على املفسرين أن يتزّودوا بعلم  

C. علم غريب القرآنسّوغ تفسري من ليس هلم نصيب من يال  الزركشي  

D.   باللهجات العربية كلها علم معاين القرآنيهتّم  

E. يتركز على الكلمات القرآنية وتبيينها علم معاين القرآن  

 

؟سورة من القرآن الكرمي حول أي املعلومات التالية .53  
العديدة  هليةنعم اإلالتعاىل، وقد تناولت احلديث عن  الرفيع عند اهلل ومقامهتتحدث عن مكانة الرسول اجلليلة، و مكيةهذه السورة "

 ."وسلمة رسول اهلل صلى اهلل عليه تسليوكل ذلك بقصد ، والعرفان باحلكمةوذلك بشرح صدره باإلميان، وتنوير قلبه  رسوله.على 

 
A. ضحىال  

B. التني 
C. النشراحا  

D. الليل 
E. البينة 
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؟صحيح حسب النص من اخليارات التالية أي .54  
بني  عمج كان قدذي كان أحد علماء عصره آنذاك، فوالده طنطينية، وعاش يف رعاية والده الالسعود يف قرية قريبة من القس وولد أب"

أكابر رجال الدولة من العلماء  من وبىن له زاوية مبدينة القسطنطينية، وكان، وقرَّبه العلم والعمل، وأحبه السلطان بايزيد الثاين 
أبو السعود منذ سن مبكرة يف التدريس، وويل القضاء، وارتقى منصب اإلفتاء، وكانت هذه األعمال سببا يف قلة  عملو .والوزراء

 ."مصنفاته، وقد ذكرت له كتب التراجم عددًا من الرسائل والكتب
A. أكابر الوزراء كان من السعود وأب  

B.  أعطى وظيفة هامة أليب السعود األولالسلطان بايزيد  

C. قد ألف كتبا كثرية يف خمتلف امليادين أبو السعود  

D. الرسائلوالكتب  والد أيب السعود كتب العديد من  

E. عمل مفتيا وقاضيا أبو السعود  

 

؟سورة من القرآن الكرمي حول أي املعلومات التالية .55  
، هبذا االسمسورة الواجلهاد إلعالء كلمة اهلل وهلذا مسيت  القتالتتحدث عن  السورةوهذه . إحدى السور املدنيةسورة هي هذه ال"

إرسال حممد صلى اهلل عليه وسلم رسوال على لسان عيسى عليه السالم تتحدث عن كما  .ألن املراد به اصطفاف اجملاهدين للحرب
  ".بعده

A. طه 

B. إبراهيم 
C. يوسف 
D. الصف 
E. البقرة 
 

؟خط هاحتت اليت الكلمة ما معىن انطالقا من النص .56  

  ".سرمداوثوابه  تعاىلوال يفىن عقاب اهلل  أبداجلنة َوالنار خملوقتان ال تفنيان او"
A. زائال 

B. ادائم  

C. ظاهرا 

D. منقذا 
E. سابقا 
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من اخليارات التالية صحيح؟ أيالنص انطالقا من  .57  

باحلركات اإلعرابية من فتح وضم، وكسر وسكون، وشد ومد، وهي اصطالحات الضبط فرياد منها: ما يتعلق بضبط احلروف "
القواعد اليت تضبط ما يتعلق باحلركات املرسومة حول احلروف، وهو ما يسمى عند العلماء بالنقط. وقد وضع العلماء هذه القواعد 

يف القراءة، وجتنب اخلطأ يف فهم  منهم، ووضعوها لضبط املصحف الشريف، حلفظه وسالمته من الغلط اواألحكام والعالمات اجتهاد
 ".معاين اآليات القرآنية

A.  ممن قبلهم بالنقطاملتعلقة  القواعدأخذ العلماء  

B. يف ضبط العالماتليس بسبب  الغلط يف القراءة  

C.  ىل اإلختالط يف القرائةأّدت إهذه قد  ضبط العالماتعملية  

D. حفاقام العلماء بتصحيح األخطاء اإلعرابية يف املص  

E. كانت مسماة من قبل العلماء بالنقط اإلعرابية احلركات  

 

؟اخليارات التالية صحيح حسب النص من أي  .58  

 ونطعنويها واقع تارخيي أن اخلالف فيها وقع مع الرافضة الذين ينكرون خالفتهم ـسبب ذكر اخلالفة الراشدة يف العقيدة مع أن"
ا رضي اهلل هم من قبل هؤالء الرافضة، وكان سبب ذلك أن علّيوسّببل تعدى ذلك إىل تكفريهم وعيبهم  فيهم، أي: يف ثالثة منهم.

 ".على الغلو فيه إىل أن ادعوا أنه إله بعضهمعنه ملا كان يف العراق كان حسن السرية حمبوبًا عند أهل البلد، حىت محل ذلك 

 
A. ا رضي اهلل عنه هو اخلليفة الرابعبأن علّيض يعترفون الرواف  

B. اخللفاء الراشدينكلهم يوق رون ن املسلمو  

C.  ّرضي اهلل عنه الروافض يسندون األلوهية لعلي  بعض 
D. عون أن أبا بكر أول خليفةيّد الروافض  

E. اإلسالمية يف العقيدة ال تأثري له اخلالفة الراشدة  مفهوم 
 

خط ؟ هاحتت كلمة الىتالانطالقا من النص ما معىن  .59  

 عن املتخصصني من كثري من إحجاًما هناك أن إال العلمي التفسري أصحاهبا ميارس اليت املؤلفات عدد يف الكبري التضخم مع أنه يالحظ"
 ."العلمي التفسري يف التأصيلية النظرية الدراسات

A. ابتعادا 
B. ميال 
C. مقارنة 
D. ردا 

E. استنادا 
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من اخليارات التالية صحيح؟ أيالنص انطالقا من  .60  

مشيئتهم مرتبطة مبشيئة اهلل، فال يشاؤون إال ما شاءه اهلل، فهو أواًل أثبت ال شك أن اهلل تعاىل قد أعطى العباد مشيئة تناسبهم، ولكن "
ومن هنا نعرف أن مشيئة اهلل . مث ربط مشيئتهم مبشيئته: }َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه{ .هلم املشيئة: }ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيَم{

 ."العبد له مشيئة تناسبهتعاىل غالبة ملشيئة العبد، وأن 
A. مشيئةأّي له  ليس العبد  

B. رهبم شيئةالعباد تتعلق مب مشيئة  

C. لإلنسان حرية تتأثر حبرية اآلخرين 
D. حقوق العباد مستقلة عن حقوق اآلخرين 

E. يرجى أن اهلل تعاىل يعفو عن العباد إذا ارتكبوا سيئة 
 

 "َوَعلَّْمَناُه َصْنَعَة َلُبوس   َلُكْم ِلُتْحِصَنُكْم ِمْن َبْأِسُكْم " ما معىن ما حتته خط  من اآلية الكرمية؟ .61
A. حنت احلجر 

B. القةاحل  

C. نجارةال  

D. الدروع حرفة عمل  

E. رعي احليوانات 

 

؟حسب النص من اخليارات التالية صحيح أي .62  

وعندهم أن من دخل النار من أصحاب الذنوب رون الناس باملعاصي، الذين نفوا الشفاعة هم اخلوارج واملعتزلة، وذلك ألهنم يكف " 
لى فإنه خيلد فيها، فاخلوارج يكفرونه يف الدنيا واآلخرة، واملعتزلة يفسقونه يف الدنيا وحيكمون بتخليده يف اآلخرة يف النار، وينكرون ع

قول اهلل تعاىل: }َوال ُيْقَبُل ِمْنَها هذا شفاعة الشافعني، وينكرون أيضًا األحاديث اليت وردت يف الشفاعة مع كثرهتا، ويستدلون مبثل 
 ".َعْدل  َوال َتنَفُعَها َشَفاَعة {

A.  الشفاعة وقوع نكرونيبعض الفرق  

B. الشفاعة عند اخلوارج حق ألويل العزم من الرسل 
C.  عون أن اجلنة والنار موجودتان اآلنيّداخلوارج واملعتزلة  

D. األحاديث حول الشفاعة قليلة العدد 
E.  خيلدون يف النارال  ئراأصحاب الكباخلوارج يقولون إن  
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63 ve 64. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 

خر القرن التاسع عشر آويف  .ها بتصرف الكاتب الفرنسي أنطوان حالنمجوقد اشتهر حكايات ألف ليلة وليلة يف أوربا منذ أن تر"
يلة من مجصبح الغربيون جيدون فيها صورا خيالية أو. ترمجات رائعة بالصورترمجت إىل لغات كثرية وما زالت إىل اليوم تصدر هلا 

 ."اب وموسقيون عامليون يف تأليف القصص والروايات والسيمفونياتواستعان هبا مؤلفون وكّت. حياة الشرق وسحر الليايل العربية
 اختر العنوان املناسب للفقرة؟ .63

A. والرومانسيةمزاياه األدبية والتارخيية و عامل الغرب  
B. مصادر احلكايات الغربية املرعبة 
C. تأثريها السليبحكايات ألف ليلة وليلة و  
D. ها املوجزةـحكايات ألف ليلة وليلة ومسريت  

E. أضرار احلكايات يف تصوير مظهر احلياة الشرقية 
 

 أي من اخليارات ال يستخرج من النص أعاله؟ .64
A.  ورياذاحلكايات جصقاع الغرب من احلوادث اليت جرت يف أتأثر أهايل  

B. إن احلكايات نالت الشهرة العظيمة يف مستوى العامل بطريقة حركة الترمجة 
C. را من احلكاياتافوجد كل من أصحاب املسالك مثل كّتاب وموسقيني نصيبا و  

D. بعض املنتجات األدبية نالت الشهرة العظيمة بني الناس يف الغرب والشرق 
E. روب الصليبية من النواحي املتفرقةحكايات ألف ليلة وليلة تتحدث عن آثار احل  

 
.املالئم بالشكلأكمل احلوار التايل  .65  

 علي: أنا منزعج من الذين خيّمسون السيارات يف الشوارع ويضروهنم ويضرون غريهم وال حيترمون حقوق السائقني وال املشاة 
 منري: ما جيب على من شاهد احلوادث التخميسية

 املسؤولني بالذين يلقون حياة الناس إىل اخلطرعلي: على الناس أن خيربوا 
 منري:...............................................................

A. ز احلدوداوشيمتك ال تتغري على مرور الزمان وأنت تتج  
B. ! يطلع املسؤولون على هذه احلركات من كامرات الشوارع وما لنا من هذا األمر   

C. ا األمر لعله يتم تقليل مثل هذه املناظر اخلطريةإذا كنا متنبهني يف هذ  

D. على رسلك ما الدوافع الىت تسوقك إىل إخبار هؤالء 

E.  دع السواق املتهورين يسوقون ما يشاؤون هم أهل الدقة 

  



A A A 

21 

ة املناسبة.باخليار تايلأكمل احلوار ال .66  

 األم: فاطمة! أين أخوك الصغري أنا ال أجده منذ ساعة 

 البيت يلعب مع األطفال: هو يف خارج البنت
 األم: ..........................................

 مع أصدقائه بالتأكيد  ميرح إنه ي: التقلقالبنت

A. الظروف ليست مناسبة للعب األطفال يف اخلارج 
B. هلل درهم دعيهم يلعبون كيف يشاؤون 
C. بعد اكمال األمور خنرج ونشاهدهم 
D.  الناريةخشى من تطاير املناطد وااللعاب أ  
E. شعر بالقلق الشديد من فوات وقت مغادرة السيارةأ  
 

ة املناسبة.باخليار تايلأكمل احلوار ال .67  

 املساعد: أنا ال أصدق قول املفكرين بأن ذهن البشر فارغ عن املعلومات عند الوالدة وأن ذاكرته صحيفة فارغة، 
 االستاذ: هل تقصد بأنه حممول باملعلومات املتوفرة من الوالدة عليك أن تراجع مزعمك. ألن كبار املفكرين الغربيني يدعون غري ذلك، 

 املساعد: ......................................................
 االستاذ: نعم ال ينبغي أن جنتمع على فكرة واحدة كما تقول.

A. بلغ السيل الزىب 
B. هذه هي جرأة ال تستند على املبادئ االكادمية 
C. ستواجه اخلسارة الكبرية يف العام القادم من هذه جرأتك 
D. الحتشر أنفك فيما اليعنيك 
E. أنا تئق وأنت مئق فكيف نتفق 
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."املشاعر الضعيفة قوةيعطي العقول النائمة يقظة وجيعل مأل النفوس اجلامدة حياة وـإن املعلم ي" .68  cümlesinin en 

uygun Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Öğretmen; gönülleri hayatla dolduran, akılları uyandıran ve zayıf duygulara kuvvet 

verendir. 

B. Donmuş ruhlara hayat üfüren, uyuyan akılları coşturan ve zayıf duygulara kuvvet veren 

kimseye öğretmen denir.  

C. Öğretmen; nefisleri hayatla dolduran, uyuyan beyinleri uyandıran ve duygulara kuvvet 

verendir. 

D. Öğretmen; donuk gönülleri hayatla dolduran, uyuyan akılları uyandıran ve zayıf 

duygulara kuvvet verendir. 

E. Donmuş kalpleri neşe ve sürurla dolduran, insanın üzerindeki ölü toprağı atan kişinin 

adıdır öğretmen.  

 

املتقاربة واملوزونات." واملعدودات"يشترط يف القرض أن يكون مثليا من الذي ال تتفاوت آحاده تفاوتا كاملكيالت  .69  

cümlesinin en uygun Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Kredide; ölçülebilen, birbirine yakın olan ve tartılabilen mallar gibi değişkenlik olmayan 

mislilik şart kılınır. 

B. Borçta; ölçülebilen, birbirine yakın sayılabilen ve tartılabilen mallar gibi öğeleri arasında 

değişkenlik olmayan standartlık şart koşulur. 

C. Borç; ölçülebilen, birbirine eşit sayılabilen ve tartılabilen mallar gibi öğelerinde bir 

değişkenlik olmayan standart mallardan verilir. 

D. Kredide asıl olan; ölçülebilen, birbirine eşit sayılabilen ve tartılabilen mallar gibi 

öğelerinde bir değişkenlik olmayan standartlığın olmasıdır. 

E. Borçta; ölçülebilen, birbirine yakın olan ve tartılabilen mallar gibi öğelerinde bir 

değişkenlik olmayan standartlık aranır. 

 

."يراين أن بالده لن تتوقف عن ختصيب اليورانيوم لدرجات أعلىإكد مسؤول أ"  .70  cümlesinin en uygun Türkçe 

karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Resmi bir İranlı yetkili, yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme çalışmalarını 

durdurmayacağını söyledi.  

B. İran, yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme çalışmalarını durdurmayacağını ve 

alandaki çalışmalara devam edeceğini deklere etti. 

C. İranlı bir yetkili, ülkesinin yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme çalışmalarını 

durdurmayacağını vurguladı.  

D. İranlı bir yetkiliden aktarıldığına göre yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme 

çalışmalarının durdurulmayacağı vurgulandı.  

E. İranlı bir yetkili, ülkesinin üst düzeyde uranyum bulma çalışmalarını durdurmayacağını 

vurguladı.  

  



A A A 

23 

."دشن وايل احملافظة معمال عمليا يف املدينية يف اكتوبر املنصرم" .71  cümlesinin en uygun Türkçe karşılığı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Vali, geçen eylül ayında şehirde bir bilimsel atölyesinin tamir çalışmalarını yerinde 

denetledi. 

B. Vali, geçen kasım ayında şehirde bir çalışma atölyesinde incelemelerde bulundu. 

C. Vali, önümüzdeki ekim ayında şehirde bir çalışma atölyesinin açılışını yapacak. 

D. Vali, geçen ekim ayında şehirde bilimsel bir laboratuvarın açılışını yaptı.  

E. Vali, geçen ekim ayında şehirde bir çalışma atölyesinin açılışını yaptı.  

 
72. “Sigara içmek, modern hayatın maruz kaldığı en önemli ve en tehlikeli çevre kirliliği 

türlerinden sayılmaktadır” cümlesinin en uygun Arapça karşılığı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A. املعاصرةتعاين منها احلياة  اليت التلوث البيئياخلرباء التدخني من أهم وأخطر منازج  يعترب  
B. يعّد إدمان املخدرات من أهم وأخطر أشكال التلوث اليت تعاين منها احلياة املعاصرة 
C. اليت تضر احلياة املعاصرة هو التدخني املظهري ر أشكال التلوثمن أهم وأخط  

D.  اليت تعاين منها احلياة املعاصرة التلوث البيئييعّد التدخني من أهم وأخطر أشكال  

E. حيصى استخدام التبغ من أوهن أشكال التلوث اليت تضر حياة البشر يف العصر احلديث 

 
73. “Karınca, yaban arısı ve bal arıları şehirlerde yaşayan insanlar gibi düzenli gruplar 

halinde yaşıyorlar” cümlesinin en uygun Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A.  الناسيعيش النمل والزنابري والنحل يف مجاعات منظمة كما يعيش سكان املدن من    

B. سكان املدن من بين اإلنسان املنظمة كما يترعرعبات االنمل والزنابري والنحل يعيشون يف العص    

C. تة كما يعيش سكان األرض من بين اإلنسانيعيش النمل والزنابري والنحل يف اللجان املتشّت    

D. كما يعيش سكان املدن يف األرض يف ِفرق منسقة  الناسمثل  النمل والذباب والنحل  

E.  موحدة كما يعيش السكان يف احملافظاتوالبعوض واليعسوف كمثل البشر تعيش يف مجاعات النمل  

 

74. "Güven ve kararlılık duygusu, çocuğun muhtaç olduğu en güçlü saik ve psikolojik 

ihtiyaçlardandır." cümlesinin en uygun Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A. إليها األطفالتاج حي وى الدوافع واحلاجات النفسية اليتالشعور واجلهد من أق  

B.  إليها الطفلتاج حي اليتالشعور باألمانة واالستقامة من أقوى الدوافع واحلاجات النفسية  

C.  إليها الطفلتاج حي اليتالشعور باألمن واالستقرار من أقوى الدوافع واحلاجات النفسية  

D. تاج إليها الطفلحي اليتحلاجات النفسية هي الشعور من أقوى الدوافع و ا  

E. إليها األطفال تاجحي اليت روحيةمن أقوى الدوافع واحلاجات ال قاومةوامل نفسبال ثقةال  
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75. “Fazla kilo, çevikliği en çok etkileyen sorunlardan biridir” cümlesinin en uygun Arapça 

karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A. الوزن الزائد هو أحد أكثر املشاكل املؤثرة يف الرشاقة 
B. الثقلة  اهلائلة هي إحدى أكثر املشاكل املؤثرة يف النشاطة 
C. شاكل اليت تؤثر الرشاقة سلبيااحلمل اهلام من امل  
D. ابتعاد من الوجبات السريعة يقوي الرشاقة والوزن الزائد 
E.  هم اسباب ازالة الراشقة ومتكني العطالة يف اجلسمأالوزن الزائد  

 

؟يف اخليارات التالية التركيةاليت حتتها خط باللغة  للكلماتما املعىن املناسب  .76  
ومنا  يتطريونومنا رجال  الكهانيأتون اهلل باإلسالم ومنا رجال  جاءناوقد  جباهليةاهلل إنا قوم حديث عهد  رسوليا  قلت»... 
 «...  خيطونرجال 

A. Kâhinlik yapıyorlar - kuş uçuruyorlar - hat yapıyorlar    
B. Sihirbazlara geliyorlar - kuşlarla mektuplaşıyorlar - haddi aşıyorlar   
C. Kâhinlerle iş tutuyorlar - hayal âleminde uçuyorlar - sınır çizgisi çiziyorlar   
D. Kâhinlere gidiyorlar - kuşlarla uğursuzluk yapıyorlar - fal çizgisi çiziyorlar   
E. Sihirbazlara gidiyorlar - kuşlarla konuşuyorlar - yazı yazıyorlar   
 

.التالية بالكلمة املناسبة امأل الفراغ يف اجلملةالطعام"  فضول من تتولد إمنا العلل أكثر فإن ...... "احذروا .77  

A. الضآلة 
B. البطنة 
C. املشي 
D. التماوت 
E. النحافة 

 

بالتركيب املناسب؟ التالية الفراغ يف اجلملة مألا    .78  

 "أمعنَّا................الفيلم، نالحظ تعدد املشاهد العنيفة اليت ترتبط بظهور الربتقال قبل حدوثهاوإذا "
A. ىلالسعي إ  
B. التنازع يف 
C. الترقب 
D. الشك يف 
E. يف النظر  

  



A A A 

25 

.بالكلمة املناسبة التالية امأل الفراغ يف اجلملة .79  

 "..... من مورد احلضارة اإلسالميةالقرن الثاين اهلجري ........محل املسلمون مصباح العلم يف األندلس فأخذ األوروبيون منذ مطلع "

 

A. ميارسون 
B. يرفضون 
C. يشاجرون 
D. ينهلون 
E. يتماسكون 
 

بالشكل املناسب؟ كمل اجلملة التاليةأ .80  

 ......."مفصال وال تترك الشيئ منه  املوضوعوّضح : سيقدم موضوع اليوم الذي"قال املعلم لطالبه   

A. وال تتنازع مع زمالئك 
B. واستخدم السبورة الذكية 
C. إال وأنت تطرق به 
D. والتمس املصادر األصلية 

E. غّير أفكار الصف 

 

 انطالقا من العبارة التالية أي من اخليارات ال يستخرج؟ .81
ها غاية يف الربودة واجلفاف، ونسب ـتعترب قاسية للغاية وغري ممكنة للحياة ألن املريخعلى الرغم من أن الظروف على كوكب "

، على سطح األرض الكائنات احلية يف ظروف شبيهة بعضقد متكن من وضع  دوليافإن فريقا حبثيا  تكاد تكون معدومةاألكسجني 
 ".يف احلياة باالستمرار وجنحت

 

A. ألكسجنينسب اعدم كفاية واجلفاف و البارد و أسباب عدم احلياة يف املريخ هي اجل  
B. غريت هذه الواقعيةحىت اآلن ما و عدم احلياة يف املريخ ب قال البعض  

C. بال اختالف حبث احلياة يف املريخ  والفضول له عمل ال ينتج عنه النتائج املعقولة امللموسة  

D.  من الشروط الصعبة يف املريخ ُتحقق الدراسات على كشف إمكانية احلياة فيهاالرغم على  
E.  بارا بالبحث الدويلاملريخ يف اإلختبارات اعتيف بعض الكائنات احلية عاشت يف الظروف مثل الظروف  
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؟فهوم النصة متنايف وحد .82 التالية اخليارات أي من   

(I )،بل وحىت النوافذ واملمرات، قوة الضجيج الصادر عن بعض أجزاء العديد من طائرات الركاب ختتلف بني املقدمة واملؤخرة(II) 
املقاعد النحيفة واملراحيض الضيقة واخلزانات العلوية فإىل جانب  (III) .تقرير يف صحيفة وول ستريت جورنال وهذا ما يشري إليه

 عامل هناك الطائرة إمكانيات حسب تكون الطائرة تصلها نقطة علىأ (IV) املكتظة هناك سبب آخر ملقت اجللوس يف مؤخرة الطائرة
 احملركات خلف اخللفية اخلروج ابأبو جبانب باملقاعد مقارنة األمامية املقاعد يف اجللوس عند الضوضاء ( يقل(V االكسجني وجود مهم

 
A. I 

B. II 

C. III 

D. IV 

E. V 

 

عنه أضرار بالغة يف هيكل السفينتني " جنمتن اهلجوم مل تنجم عنه أي خسائر يف األرواح أو تسرب للوقود ولكنه إ"  .83  
يستخرج من النص؟ أي من اخليارات التالية  

A. ي من دمارأ مل يؤد التعدي على السفينتني إىل  
B.  جسيمة ضرارأصاهبما اهلجوم تعرضتا ألالسفينتان اللتان  

C. وقعت اهلجمات املتتالية يف السنة و هذه هي احلادثة األخرية 
D. للهجمات فط مبياه اخلليج بعد تعرض السفينتنياختلط الن  
E. دون الوفياتصابات بيعين اإل" "أي خسائر يف األرواح  

 

 انطالقا من العبارة التالية أي من اخليارات غري صحيح؟ .84
ى مبا كتبه اهلل تعاىل ائل بل يرضالنعم واملتاع الز اإلنسان فيما بني أيدي الّناس، مبعىن أن ال ينظر اإلنسان إىل ما بيد أخيه منأن يزهد "

 ".اس بذلكيستصغرها يف نفسه فيكون أغىن الناهد يقل ل من شأن تلك األمور وله من النعم ويقنع هبا، فاملسلم الز

 

A.  استعداداته ويبحث عن الفرص اليت سيستغلها هو الفائزاملرء الذي يريد أن يكمل  
B. توجد بني أيد الناس وطلب جلبها إىل نفسه ال يليق بالزهد مراقبة النعم اليت  
C.  كتفاء باحلاضر يشري إىل قناعة الزاهداال  
D.   آالئه ه اهلل تعاىل له منأعطاا الزاهد راض مل  

E.  أن مييل إىل الباقي ويستصغر دون ذلكالنعم حاضرة يف اليوم زائلة يف الغد وعلى املتزهد  
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 أي من اخليارات التالية ينايف النص؟ .85
لمنا مضبوط بالكتاب والسنة، ومن مل حيفظ الكتاب ومل يكتب أنه قال: ِع حد من أعالم الصوفية،أنقل اخلطيب البغدادي عن جنيد "

 ."احلديث ومل يتفقه، فال يقتدى به

A. اهلل وسنة نبيه عتصام بكتاباالبتحقق أهداف التصوف ت  
B. يم التصوفيأن مييز السقيم من الصحيح يف تقعلى املدقق  ينبغي  

C. من أقطاب الصوفيني آراء بأن الكتاب والسنة مصدران أساسيان للتصوف اجاء ممن يعد قطب  

D. للعادة الىت ختالف األوامر الدينية ةارقاخلحوال األإظهار  احلقيقيون نوال يقبل املتصوف  

E.  إىل طقوس البوذية والثنوية الىت تعتقد يف بالد الفرس واهلنودتصل جذور التصوف  

 

86 ve 87. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 

اعلم أن الشكر من مجلة مقامات السالكني وهو أيضا ينتظم من علم وحال وعمل فالعلم هو األصل فيورث احلال واحلال يورث "
النعمة من املنعم واحلال هو الفرح احلاصل بإنعامه والعمل هو القيام مبا هو مقصود املنعم وحمبوبه ويتعلق العمل فأما العلم فهو معرفة 

اإلحاطة حبقيقة الشكر فإن كل ما قيل يف حد  هذلك العمل بالقلب وباجلوارح وباللسان وال بد من بيان مجيع ذلك ليحصل مبجموع
 ".الشكر قاصر عن اإلحاطة بكمال معانيه

 

 انطالقا من العبارة السابقة أي من اخليارات التالية ال يستخرج؟ .86
A. ها السالكـالشكر مزية من املزايا احلميدة ال بد أن يتصف ب  
B. ومقصوده ومبادئ األخالق العالية كيفيتهو نتعلم من املشائيني مناط الشكر  

C. وحتديد غري واف تصر على القول فحسب فكرة خاطئةالظن بأن الشكر يق  
D.  املنعم عليهو جانب النعمة واملنعمفهي  الشكر اجلوانب املختلفةملوضوع  
E. حتديد الشكر أمر صعب ولذلك من ادعى أنه أحاط معىن الشكر بالكامل حتمل أمرا ثقيال 
 

 انطالقا من العبارة السابقة أي من اخليارات التالية غري صحيح؟ .87
A.  لشكرل تحديد اجلامعاليفهم من تركيب "قاصر عن اإلحاطة" صعوبة  
B.  بعضبالعلم واحلال والعمل ال يستقل واحد من اآلخر بل يتأثر بعضها  

C. اد بالعلمفبعد إنعام اهلل عليه وهذا احلس ي فرحيصدر يف قلب السالك ال  

D. هاالشكر العملي هو القيام مبقتضى أوامر ونواهي املنعم وما يرض  
E. الشكر املقصود من الشرع هو الذي يتكون من العلم والعمل واحلال 
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 انطالقا من هذا النص أي من اخليارات التالية غري صحيح؟ .88
لفرض ا أن "الفرض معناه يف اللغة القطع. وأما معناه يف الشرع فهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. مث إن الفقهاء قد اصطلحوا على

مساو للركن، وفرقوا بينهما وبني الشرط، بأن الفرض أو الركن ما كان من حقيقة الشيء، والشرط ما توقف عليه وجود الشيء ومل 
 يكن من حقيقته." 

A. ركن الشيء وفرضه شيء واحد 
B.  يقتضي عدم احلكمالركن عدم  
C. اذا مل يكن الركن ال يكون وجود الشيء 
D. وجود الفرض يقتضي عدم الشرط 

E.  الشرط ال يقتضي وجود احلكموجود  
 

؟من اخليارات التاليةالفراغ مبا هو مناسب  امأل .89  

األوطان ثالثة وطن أصلي وهو وطن اإلنسان يف بلدته أو بلدة أخرى اختذها دارا وتوطن هبا مع أهله وولده وليس من قصده االرحتال  "
موضع صاحل لإلقامة مخسة عشر يوما أو أكثر ووطن  عنها بل التعيش هبا ووطن اإلقامة وهو أن يقصد اإلنسان أن ميكث يف

 ............................................" السكىن

 

A. هو أن يقصد اإلنسان املقام يف غري بلدته أقل من مخسة عشر يوما 

B.   يكون واحدا أو أكثر بأن كان له أهل ودار يف بلدتني أو أكثرهو  

C.   وينقل األهل إليها من بلدتههو أن يتوطن اإلنسان يف بلدة أخرى  

D.   إليه من غري نية اإلقامة ةال ينتقض بنية السفر حىت يصري مقيما بالعودهو  

E.  ينتقض بالوطن األصلي وبوطن اإلقامة ألهنما فوقه ال هو  
 

؟ اجلملةن هذه ستنتج مأي من اخليارات التالية ي .90  

  لو رأى أهل مغرب هالل رمضان جيب الصوم على أهل مشرق.""

A. قضاء القاضي حجة يف اإلعتبار الختالف املطالع 
B.  يعترب الختالف املطالعال ال جيب الصوم عندما  

C. ال عربة الختالف املطالع يف وجوب الصوم 

D. اختالف املطالع هو املعترب يف وجوب الصوم 
E. خاصة لو شهد مجاعة من أهل بلدة قد رأوا هالل رمضان جيب عليهم الصوم  
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التالية صحيح؟ اخلياراتانطالقا من هذا النص أي من   .91  

 "أركان احلج هي اإلحرام والوقوف بعرفة والطواف بالكعبة والسعي بني الصفا واملروة واحللق والترتيب."

A. املبيت ليايل مىن من أركان احلج 
B. السعي لىاحللق ع قدميت جيب  

C. الطواف تركإذا  احلج يكمل  

D.  احلجالرمي يف يوم النحر من أركان  

E. السعيقبل  الطوافتضي ان يكون يق  

 

  يف النص؟ "التبين"ما معىن  "حرم االسالم نظام التبين وأبطله بعد أن كان يف اجلاهلية وصدر اإلسالم" .92

A. حلاق ولد باألب بعد ثبوت الفراشإ  

B. نسبة ولد إىل غري أبيه احلقيقي 
C. معانينسبة ولد إىل أبيه وأمه احلقيقي  

D.  احلقيقيةنسبة ولد إىل أمه  

E. إىل أبيه احلقيقي عاء نسب اللقيطاّد  
 

.التاليةالفراغات يف اجلملة مبا هو مناسب من الكلمات  امأل .93  

 " ؟السنن املؤكدة... ....هاـأن... ....سنة؟ فذهب مالك والشافعي ... ....واجبة  ......األضحية: هل ......"اختلف العلماء

A.  من -علم  -بل  - هي -بأن  

B. عن - لىع -إما  -إما  - يف  

C.  ك - إىل -اال  - هي -على  

D. من - إىل -أم  - هي - يف  

E. مثل - إىل -أو  -اأهن – ل  

 

صحيح؟ التالية اخلياراتانطالقا من هذا النص أي من  .94  

"جاز دفع كل شخص فطرته إىل مسكني أو مساكني على ما عليه األكثر من املذهب كتفريق الزكاة كما جاز دفع صدقة مجاعة إىل 
 " .مسكني واحد بال خالف

A.  ال إىل فقري واحدإصدقة الفطر الواحدة  إعطاءال جيوز  

B. من الفقراءأكثر إىل صدقة الفطر  يسوغ إعطاء  

C. منح الفطرة إىل أكثر من واحد ونزال جيوّ  من املذهب هورماجل  

D. بال خالف  إىل مساكني ة الواحدةفطرالز دفع وجي  

E.  املصارفصدقة الفطر ختتلف متاما عن الزكاة يف  
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95 ve 96. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 

حدثنا إبراهيم بن موسى أخربنا عيسى حدثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال حدثىن عطاء اخلراساىن عن موىل امرأته أم عثمان قال "
غدت الشياطني براياهتا إىل األسواق فريمون الناس إذا كان يوم اجلمعة » على منرب الكوفة يقول  -رضى اهلل عنه  -ا مسعت علّي

بالترابيث أو الربائث ويثبطوهنم عن اجلمعة وتغدو املالئكة فيجلسون على أبواب املسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتني 
فالن من أجر فإن نأى وجلس حىت خيرج اإلمام فإذا جلس الرجل جملسا يستمكن فيه من االستماع والنظر فأنصت ومل يلغ كان له ك

حيث ال يسمع فأنصت ومل يلغ كان له كفل من أجر وإن جلس جملسا يستمكن فيه من االستماع والنظر فلغا ومل ينصت كان له 
مث يقول ىف آخر ذلك مسعت رسول «. كفل من وزر ومن قال يوم اجلمعة لصاحبه صه فقد لغا ومن لغا فليس له ىف مجعته تلك شىء 

 ."يقول ذلكاهلل )ص( 

 انطالقا من النص أي من اخليارات التالية صحيح؟ .95
A. اهي مسعت علّي أم عثمان  
B. مرادف "يثبطوهنم" يعجلوهنم 
C. سري أول النهارال يه :الغدوة  

D. كتابة املالئكة بعد جلوس اخلطيب على املنرب 

E.  يثاب  املتكلم خالل اخلطبة 
 

 انطالقا من النص أي من اخليارات التالية غري صحيح؟ .96
A.  فله أجر بعد عن املنرب وخابمن  

B. بس اإلنسان عن مهامهحت يت" الربائث " هي األمور ال  

C.   ىل صالة اجلمعة مبكرا فله أجر كثريإمن أتى  

D. مرادف "كفالن" نصيبان 
E. الرايات مجع الراية مبعىن األعالم 
 

 انطالقا من هذه الرواية أي من اخليارات غري صحيح؟ .97
اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول اهلل وأليب العاص بن عن أيب قتادة األنصاري أن رسول "

  ".ربيعة بن عبد مشس، فإذا سجد وضعها وإذا قام محلها

A.  رسول اهللحفيدة أمامة  

B. عم أمامة عبد مشس  
C. جد أمامة ربيعة  

D. رسول اهللصهر العاص  وأب  

E. زوجة أيب العاص زينب إن  
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 انطالقا من هاتني الروايتني أي من اخليارات التالية غري صحيح؟ .98
رخصة أن  فهل يل قائد ال يالئمين رجل ضرير البصر شاسع الدار ويل فقال يا رسول اهلل إين )ص( عن ابن أم مكتوم أنه سأل النيب"

قال يا رسول اهلل إن املدينة كثرية » عنه ويف رواية أخرى«. قال هل تسمع النداء. قال نعم. قال ال أجد لك رخصة  ىف بييت يأصل
 "هال. يفح "على الفالح ّيعلى الصالة ح ّيح"أتسمع  اهلوام والسباع. فقال النيب

A. البصر: فاقد البصر ضرير  

B. الدار : بعيدالدار شاسع  

C. ال يالئم: ال يساعد 

D. اهلوام: الطيور املفترسة 
E. هال: أسرع يفح  

 

 انطالقا من هذه الرواية أي حكم ال ينتج من بني اخليارات التالية؟ .99
انظروا "قال: إن أول ما حياسب الناس به يوم القيامة من أعماهلم الصالة قال يقول ربنا جل وعز ملالئكته وهو أعلم  )ص( عن النيب»

فإن كان  "من تطوع يانظروا هل لعبد"فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال  "أمتها أم نقصها يىف صالة عبد
 « .مث تؤخذ األعمال على ذاكم "فريضته من تطوعه يأمتوا لعبد"له تطوع قال 

 

A.  املفروضةواهلل تعاىل يقبل من التطوعات الصحيحة عوضا عن الصالة  

B.  سننه فيعوض عنه من اليعملما ترك من الفرائض فلم  

C. زكاة والصوم شيئا تكمل من التطوعإن كان انتقص من ال  

D.  الصالة يوم االخرة قبل كل األعمالإن العبد يسئل عن  

E. ؤدي إىل السمعة والتقيد بالعاداتعمال صاحلا فهذا ي العبد عملذا إ  

 

 انطالقا من هذه الرواية ما هو الشرح غري الصحيح للكلمات من اخليارات التالية؟ .100
ء يوا فكل حسن وسيجؤاقر"فقال  يواألعجم وحنن نقرأ القرآن وفينا األعرايب )ص(عن جابر بن عبد اهلل قال خرج علينا رسول اهلل "

  ".أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه وال يتأجلونه
A.  :باحسن مرجو للثوكل واحدة من قراءتكم كل حسن  

B.  اوصفاهت امراعاة خمارجه معيقيمونه: يصلحون ألفاظه وكلماته  

C.  :العاجلة على اآلجلة يفّضلونيقام القدح  

D.  القراءة يف الدنيايتعجلونه: يطلبون ثواب  

E. ال يتأجلونه: ال يتوكلون بطلب األجر يف العقىب 
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