
 

 

 

اسئلت مسببقبث مع 

 خيبراث

 ِب ٘ٛ اٌّؾ١ؾ اٌزٞ  :السؤال

 ٠ٕزّٟ إ١ٌٗ ثؾش اٌؼشة؟

اٌّؾ١ؾ األؽٍغٟ، ) :الخيبراث

 (اٌٙبدٞ، إٌٙذٞ

اٌّؾ١ؾ  :اإلجببت الصحيحت

 .إٌٙذٞ

 اٌؼشاق  :السؤال ٝ ٌّبرا ٠طٍك ػٍ

 ثالد اٌشافذ٠ٓ؟

ٌٛعٛد ٔٙشٞ ) :الخيبراث

اٌفشاد ٚدعٍخ، ٌٛعٛد األساػٟ 

 (اٌخظجخ

ٞ  :اإلجببت الصحيحت ٌٛعٛد ٔٙش

 .دعٍخ ٚاٌفشاد ف١ٙب

أسئلت عبمت صعبت مع 

 خيبراث

 وبرت اٌّغٍغً  :السؤال ٛ٘ ِٓ

 اٌغٛسٞ اٌزغش٠جخ اٌفٍغط١ٕ١خ؟

راثالخيب سافٟ ٚ٘جٟ، ِبصْ ) :

 (ؽٗ، ؽبرُ ػٍٟ

 .ؽبرُ ػٍٟ :اإلجببت الصحيحت

 ِب اعُ اٌذٌٚز١ٓ اٌٍز١ٓ  :السؤال

 ٠ّش ثّٙب ٔٙش اإلغٛاعٛ؟

اٌجشاص٠ً ٚفٕض٠ٚال، ) :الخيبراث

اٌجشاص٠ً ٚاألسعٕز١ٓ، اٌجشاص٠ً 

ٞٚاألسعٛا ). 

اٌجشاص٠ً  :اإلجببت الصحيحت

 .ٚاألسعٕز١ٓ

اسئلت مسببقبث للكببر 

 مع خيبراث

 اٌمبئذ اٌؼشثٟ  :السؤال ٛ٘ ِٓ

 اٌّغٍُ فبرؼ اٌمغطٕط١ٕ١خ؟

طالػ اٌذ٠ٓ ) :الخيبراث

األ٠ٛثٟ، ِؾّذ اٌفبرؼ، ؽبسق ثٓ 

 (ص٠بد

 .ِؾّذ اٌفبرؼ :اإلجببت الصحيحت

 اٌٍّه اٌزٞ وبْ  :السؤال ٛ٘ ِٓ

 ٠طٍك ػ١ٍٗ ٌمت اٌمب٘ش؟

لطض، ٔغُ اٌذ٠ٓ ) :الخيبراث

ٟ، اٌظب٘ش ث١جشطاأل٠ٛث ) 

 .اٌظب٘ش ث١جشط :اإلجببت

ئلت مسببقبث سا

مع خيبراث لألطفبل  

 ِب ٘ٛ ٌْٛ ػٍُ اٌٍّّىخ  :السؤال

 اٌغؼٛد٠خ؟



 

 

األؽّش، األخؼش، ) :الخيبراث

 .(األث١غ

 .األخؼش :اإلجببت الصحيحت

 ِب اعُ ٚاٌذح إٌجٟ  :السؤال

طٍّٝ هللا ػ١ٍٗ -اٌىش٠ُ ِؾّذ 

؟-ٚعٍُّ  

) :الخيبراث خ ثٕذ خ٠ٍٛذ، خذ٠غ

 (إِٔخ ثٕذ ٚ٘ت، ؽ١ٍّخ اٌغؼذ٠خ

إِٔخ ثٕذ  :اإلجببت الصحيحت

 .ٚ٘ت

 اسئلت مسببقبث مع خيبراث

خ فٟ أعئٍخ ِغبثمبد ٠شغت اٌىض١ش ِٓ األشخبص إٌٝ سفغ ِغزٛاُ٘ اٌضمبفٟ ِٓ خالي اٌّشبسو

ػذح خ١بساد، ِٚٓ رٍه األعئٍخ وّب ٠ٍٟ ػِزٕٛػخ ِغ ؽش : 

 ِب ٘ٛ اٌطبئش اٌزٞ ال ٠ّىٕٗ اٌغ١ش ػٍٝ لذ١ِٗ ٌشلزّٙب؟ :السؤال 

 (اٌغٕٛٔٛ، اٌخفبػ، اٌٍمٍك) :الخيبراث

 .اٌخفبػ :اإلجببت الصحيحت

 ِب ٟ٘ ألٜٛ ػٍّخ ٔمذ٠خ فٟ اٌؼبٌُ؟ :السؤال 

 (ا١ٌٛسٚ، اٌذٚالس، اٌذ٠ٕبس اٌى٠ٛزٟ) :الخيبراث

 .اٌذ٠ٕبس اٌى٠ٛزٟ :اإلجببت الصحيحت

 ززبػ عغش اٌٍّه فٙذ؟فٟ أٞ ػبَ رُ اف :السؤال  

 (1987، 1985، 1986) :الخيبراث

 .1986 :اإلجببت الصحيحت

 ِب ٘ٛ اٌؾ١ٛاْ اٌزٞ ال ٠ظذس طٛرًب ٚوأٔٗ أخشط؟ :السؤال 

 (فشط إٌٙش، اٌضسافخ، اٌزّغبػ) :الخيبراث

 .اٌضسافخ :اإلجببت الصحيحت

 فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ، ِب ٟ٘ اٌذٌٚخ اٌزٟ رؼزجش ألٜٛ عطخ فٟ اٌؼبٌُ؟ :السؤال 

 (ثش٠طب١ٔب، سٚع١ب، اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ) :الخيبراث

 .اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ :اإلجببت الصحيحت

 ِب اعُ اٌمٕبح اٌزٟ رشثؾ ث١ٓ اٌجؾش األؽّش ِغ اٌجؾش األث١غ اٌّزٛعؾ؟ :السؤال 

) :الخيبراث ٛ، لٕبح اٌغ٠ٛظ، لٕبح ثشٚطلٕبح عٛرش ) 

 .لٕبح اٌغ٠ٛظ :اإلجببت الصحيحت

 اسئلت مسببقبث للكببر مع خيبراث

ف١ّب ٠ٍٟ ٔذسط ِغّٛػخ أعئٍخ ِغبثمبد خبطخ ثبٌىجبس ِغ رمذ٠ُ ػذح خ١بساد ٌإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ، 

 :ِٚٓ رٍه األعئٍخ ػّٓ اٌغذٚي اٌزبٌٟ

 الجىاة الخيبراث السؤال



 

 

  ٟ٘ ِب

اٌّذ٠ٕخ 

اٌّؼشٚفخ 

ثبعُ ِذ٠ٕخ 

اٌزالي 

 اٌغجغ؟

 ٛؽٛو١. 

 ٌٕٓ. 

 سِٚب. 

 رومب. 

  ٟ٘ ِٓ

أٚي دٌٚخ 

اعزخذَ 

 اٌزٍفبص؟

 أِش٠ىب. 

 أٌّب١ٔب. 

 ٓاٌظ١. 

 أمريكب. 

  ٟ٘ ِب

األسع 

اٌّمذعخ 

اٌزٟ ألغُ 

ثٙب هللا 

رؼبٌٝ، 

ٟٚ٘ ِٙذ 

اٌذ٠بٔبد 

 اٌغّب٠ٚخ؟

 اٌؾغبص. 

 ِظش. 

 ٓفٍغط١. 

 فلسطين. 

  ٟ٘ ِب

اٌّذ٠ٕخ 

اٌؼشث١خ 

اٌزٟ 

رؼشف 

ثّذ٠ٕخ 

 اٌشّظ؟

 ثؼٍجه. 

 ثبس٠ظ. 

 ٠ٛ١ٔٛسن. 

 بعلبك. 

  ْؽ١ٛا

ثؾ١شٞ 

٠ّزٍه 

صالصخ 

لٍٛة، ِٓ 

 ٘ٛ؟

 اٌؾٛد. 

 األخطجٛؽ. 

 عّه اٌمشػ. 

 األخطبىط. 

  ٛ٘ ِب

أعشع 

أٔٛاع 

 األعّبن؟

 ٓعّه اٌغشد٠. 

 ْعّه اٌش١ال. 

 عّه اٌزٛٔخ. 

 سمك الخىنت. 



 

 

طفبل مع خيبراثاسئلت مسببقبث لأل  

 :عٍّخ ِزٕٛػخ ِٓ أعئٍخ ِغبثمبد ٌألؽفبي اٌظغبس ثغ١طخ ٚعٍٙخ ػّٓ إٌمبؽ اٌزب١ٌخ

 ِب ٘ٛ اٌشٟء اٌزٞ ١ٌظ ٌٗ ثذا٠خ ٚال ٔٙب٠خ؟ 

 (اٌّغزم١ُ، إٌمطخ، اٌذائشح) :الخيبراث

 .اٌذائشح :اإلجببت الصحيحت

 شح اٌضمٛة ف١ٗ؟ِب ٘ٛ اٌشٟء اٌزٞ ٠ؾفظ اٌّبء ػٍٝ اٌشغُ ِٓ وض  

 (االعفٕظ، اٌمبسٚسح، اٌّؾفظخ) :الخيبراث

 .االعفٕظ :اإلجببت الصحيحت

 ِب ٘ٛ ػذد أشٙش اٌغٕخ اٌٙغش٠خ؟ 

 (شٙٛس 10، 12، 13) :الخيبراث

 .شًٙشا 12 :اإلجببت الصحيحت

 ِب ٟ٘ أٚي آ٠خ لشآ١ٔخ ٔضٌذ ػٍٝ سعٛي هللا؟ 

) :الخيبراث لً أػٛر ثشة إٌبط لً ٘ٛ هللا أؽذ، الشأ ثبعُ سثه اٌزٞ خٍك، ) 

 .{الشأ ثبعُ سثه اٌزٞ خٍك} :اإلجببت الصحيحت

 ٠ٛعذ رّضبي اٌؾش٠خ فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح، فّٓ ٟ٘ اٌذٌٚخ اٌزٟ أ٘ذرٙب إ٠بٖ؟ 

 (إ٠طب١ٌب، فشٔغب، أٌّب١ٔب) :الخيبراث

 .فشٔغب :اإلجببت الصحيحت

 ِب ٘ٛ ػذد ؽشٚف اٌٙغبء فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ؟ 

 (28، 26، 24) :الخيبراث

 .ؽشفًب 28 :اإلجببت الصحيحت

 اسئلت مسببقبث مع خيبراث واجىبت

عٛثخ اٌظؾ١ؾخ األاألعئٍخ ِغ اٌخ١بساد اٌّزؼذدح ٚرزٕٛع أعئٍخ اٌّغبثمبد اٌضمبف١خ، ِٚٓ رٍه 

 :ػّٓ اٌغذٚي اٌزبٌٟ

 الجىاة الخيبراث السؤال

  ػٕذ دِظ

اٌٍْٛ 

األؽّش ِغ 

األصسق ِب 

٘ٛ اٌٍْٛ 

 إٌبرظ؟

 ٌٟثشرمب. 

 ٟثٕفغغ. 

 ٞخّش. 

 بنفسجي. 

  ٠ٌٛذ ِشح

ٚاؽذح وً 

شٙش، فّٓ 

 ٘ٛ؟

 اٌشٙت. 

 اٌٙالي. 

 ُإٌغ. 

 الهالل. 

  ٓ ِغّٛػخ ِ

إٌغَٛ رأخز 

  ِغشح دسة

 .اٌزجبٔخ
  مجرة درة



 

 

شىً 

ؽٍضٟٚٔ فٟ 

اٌغّبء، فّٓ 

 ٟ٘؟

  ِغّٛػخ

 .اٌذة األوجش

  ِغّٛػخ

اٌذة 

 .األطغش

 .الخببنت

  ٛ٘ ِٓ

اٌظؾبثٟ 

اٌغ١ًٍ اٌزٞ 

أٚي ِٓ ؽ١ّب 

اٌشعٛي 

اٌىش٠ُ ثزؾ١خ 

 اإلعالَ؟

  أثٛ ثىش

 .اٌظذ٠ك

  ٓأثٛ ػج١ذح ث

 .اٌغشاػ

  أثٛ رس

 .اٌغفبسٞ

  أبى رر

 .الغفبري

  ِب ٘ٛ اٌج١ذ

ال رغذ ف١ٗ 

أثٛاة أٚ 

 ٔٛافز؟

 ث١ذ اٌذعبط. 

 ث١ذ اٌشؼش. 

 ث١ذ اٌفأس. 

 بيج الشعر. 

  ٛ٘ ِب

طٛد 

 اٌمطخ؟

 ػٛاء. 

 ِٛاء. 

 ءغٛغب . 

 مىاء. 

 اسئلت مسببقبث عبمت مع خيبراث

رؼزجش أعئٍخ اٌّغبثمبد ػبِخ ِٓ األعئٍخ اٌضمبف١خ اٌزٟ رض٠ذ ِٓ ِغزٜٛ اٌّؼشفخ ٚاالؽالع ٌذٜ 

 :اٌشخض، ِٚٓ أعئٍخ ِغبثمبد ػبِخ ِغ اٌخ١بساد فٟ اٌزبٌٟ

 اٌظؾبثٟ اٌغ١ًٍ طبؽت ٌمت رٞ إٌٛس٠ٓ؟ :السؤال ٛ٘ ِٓ 

 (ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت، ػضّبْ ثٓ ػفبْ، ػّش ثٓ اٌخطبة) :الخيبراث

 .ػضّبْ ثٓ ػفبْ :اإلجببت الصحيحت

 ِب ٘ٛ رشر١ت اٌٍّه عٍّبْ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ث١ٓ ٍِٛن اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ؟ :السؤال 

 (اٌٍّه اٌشاثغ، اٌٍّه اٌغبثغ، اٌٍّه اٌزبعغ) :الخيبراث

 .اٌٍّه اٌغبثغ :اإلجببت الصحيحت

 لسؤالا  ِٓ ٘ٛ آخش ِٓ ؽىُ اٌذٌٚخ اٌؼجبع١خ؟ :

 (اٌّغزؼظُ ثبهلل، اٌّغزٕظش ثبهلل، اٌّؼزظُ ثبهلل) :الخيبراث

 .اٌّغزؼظُ ثبهلل :اإلجببت الصحيحت

  َ؟2222ِب ٟ٘ اٌذٌٚخ اٌؼشث١خ اٌّغزؼ١فخ ٌّجبس٠بد وأط اٌؼبٌُ ٌؼب  

 (رٛٔظ، اٌغؼٛد٠خ، لطش) :الخيبراث

 .لطش :اإلجببت الصحيحت



 

 

 ِب اعُ اٌٛػذ اٌزٞ ِٕؼ ا١ٌٙٛد ؽك رأع١ظ دٌٚخ فٟ فٍغط١ٓ؟ 

 (رمغ١ُ فٍغط١ٓ، ارفبل١خ عب٠ىظ ث١ىٛ، ٚػذ ثٍفٛس) :الخيبراث

 .ٚػذ ثٍفٛس :اإلجببت الصحيحت

 فٟ أٞ ػبَ ١ِالدٞ أر١ؼ ٌؼبِخ إٌبط ِٓ اعزخذاَ اإلٔزشٔذ؟ 

1990) :الخيبراث  ،َ1991 ،َ1992َ ) 

 .1991َ :اإلجببت الصحيحت

سببقبث دينيت مع خيبراثاسئلت م  

 :ِٓ أعئٍخ اٌّغبثمبد اٌذ١ٕ٠خ ِغ خ١بساد ِزؼذدح ٚأعٛثخ طؾ١ؾخ ػّٓ اٌزبٌٟ

 اإلجببت الصحيحت الخيبراث السؤال

  ِب اعُ أٚي

ٌِٛٛد فٟ 

 اإلعالَ؟

  ٓػجذ هللا ث

 .اٌضث١ش

  ٓإٌؼّبْ ث

 .ثش١ش

  ٓاٌضث١ش ث

 .اٌؼٛاَ

  عبذ هللا بن

 .الزبير

  ٛ٘ ِٓ

طبؽت ٌمت 

ؽبًِ ٔؼً 

 سعٛي هللا؟

  ٓػجذ هللا ث

 .اٌضث١ش

  ٓػجذ هللا ث

  .ػّش

  ٓػجذ هللا ث

 .ِغؼٛد

  عبذ هللا بن

 .مسعىد

  ٛ٘ ِٓ

اٌشعً 

اٌٛؽ١ذ اٌزٞ 

لزٍٗ سعٛي 

 هللا؟

  ٓإٌؼش ث

 .ؽبسس

  ٓأثٟ ث

 .خٍف

  ًٙأثٛ ع

ػّشٚ ثٓ 

 .٘شبَ

  أبي بن

 .خلف

  ُِب اع

اٌّذ٠ٕخ اٌزٟ 

سِٝ أؽفبٌٙب 

اٌؾغبسح 

ػٍٝ سعٛي 

 هللا؟

 اٌطبئف. 

 اٌؾجشخ. 

 ٠ضشة. 

 الطبئف. 

  ٟ٘ ِب

اٌغٛسح 

  عٛسح

 .اٌجمشح
  سىرة



 

 

اٌٍّمجخ 

ثبٌغجغ 

 اٌّضبٟٔ؟

  عٛسح

 .اٌٍّه

  عٛسح

 .اٌفبرؾخ

 .الفبححت

  ِٓ عٛسح

اٌمشآْ 

اٌىش٠ُ 

رؾذصذ ػٓ 

غضٚح ثذس، 

 فّب ٟ٘؟

  عٛسح

 .اٌّغبدٌخ

  عٛسح

 .األٔفبي

  عٛسح

 .األػشاف

  سىرة

 .االنفبل

 اسئلت مسببقبث ثقبفيت مع خيبراث

ٕ٘بن عٍّخ ِزٕٛػخ ِٓ أعئٍخ اٌّغبثمبد اٌضمبف١خ ِغ ػذد ِٓ اٌخ١بساد اٌزؼّٕخ ٌإلعبثخ 

 :اٌظؾ١ؾخ، ِٚٓ رٍه األعئٍخ ف١ّب ٠ٍٟ

 ِب ٟ٘ أوجش دٌٚخ ِٓ ؽ١ش اٌّغبؽخ فٟ لبسح إفش٠م١ب؟ 

) :الخيبراث ظش، اٌظِٛبي، اٌغٛداِْ ) 

 .اٌغٛداْ :اإلجببت الصحيحت

 فٟ أٞ ِؾ١ؾ رمغ عّٙٛس٠خ عضس اٌمّش؟ 

 (اٌّؾ١ؾ األؽٍغٟ، اٌّؾ١ؾ إٌٙذٞ، اٌّؾ١ؾ اٌٙبدٞ) :الخيبراث

 .اٌّؾ١ؾ إٌٙذٞ :اإلجببت الصحيحت

 أ٠ٓ ٠ٛعذ لجش طالػ اٌذ٠ٓ األ٠ٛثٟ لبئذ ِؼشوخ ؽط١ٓ؟ 

 (اٌمذط، ث١شٚد، دِشك) :الخيبراث

بت الصحيحتاإلجب  .فٟ دِشك :

 اٌٍّه اٌّؤعظ ٌٍٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ؟ ٛ٘ ِٓ 

 (ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ عؼٛد، اإلِبَ ِؾّذ ثٓ عؼٛد، اٌٍّه ػجذ هللا ثٓ عؼٛد) :الخيبراث

 .اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ عؼٛد :اإلجببت الصحيحت

 ِب ٟ٘ أٚي عبِؼخ ث١ُٕذ فٟ اٌؼبٌُ ٚأ٠ٓ ِمش٘ب؟ 

عبِؼخ اٌٍّه فٙذ فٟ اٌغؼٛد٠خ، عبِؼخ دِشك فٟ دِشك، عبِؼخ اٌمش١٠ٚٓ فٟ ) :الخيبراث

 (اٌّغشة اٌؼشثٟ

 .عبِؼخ اٌمش١٠ٚٓ فٟ اٌّغشة اٌؼشثٟ :اإلجببت الصحيحت

 ِب ٟ٘ اٌذٌٚخ اٌزٟ شٙذد أوجش ِغبػخ فٟ اٌؼبٌُ؟ 

 (اٌغٛداْ، اٌظِٛبي، اٌظ١ٓ :الخيبراث

  .اٌظ١ٓ :اإلجببت

 


