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QUESTION BANK  

  ؟"نورعلى نور"من هو كاتب   .1

  أحمد أمين  )د  أحمد إبراهيم رحمة اهللا  )ج  نازك المالئكة  )ب  المنفلوطي  )أ  

  ...........صفاء القلب نور ال يختفي فيه  .2

  نفاق  )د  رحمة  )ج  إيمان  )ب  اخالص  )أ  

  )اية قرآنية............ (اهللا نور السماوات واألرض مثل نوره  .3

  كالشمس  )د  كسراج  )ج  كمصباح  )ب  كمشكاة  )أ  

  ...........اهللا نور وفي نوره  .4

  هدوء  )د  حر  )ج  حريق  )ب  نار  )أ  

  ..........كرم اهللا اإلنسان بتعليمه  .5

  األلعاب  )د  الشرور  )ج  األسماء كلها  )ب  القتال  )أ  

  ........ابليس موجود في العالم في صورة  .6

  المالئكة  )د  مرئية  )ج  الرحمن  )ب  غير مرئية  )أ  

  



 

 

  ............يمر النجم الدهري في سماء الدنيا  .7

  ليلة الجمعة  )د  ليلة واحدة  ) ج  كل يوم  )ب  أسبوعا  )أ  

  )آية قرآنية.............(لنهدينهمالذين جاهدوا فينا   .8

  سبل السالم  )د  سبيلنا  )ج  طريقنا  )ب  سبلنا  )أ  

  .حياتي.........قضيت الشطر األول  .9

  ب  )د  من  )ج  عن  )ب  على  )أ  

  ........فتش المنفلوطي عن صديق ينظر إلى أصدقائه بعين  .10

  الحاسد  )د  غير التي ينظر بها التاجر  )ج  الملك  )ب  التاجر  )أ  

  ؟"الهاوية الموضوعة"ماسم المدينة التي هجرها المنفلوطي في   .11

  الرياض  )د  عمان  )ج  القاهرة  )ب  دمشق  )أ  

  .........رأى المنفلوطي في وجه الغالم  .12

  بيهصورة أ  )د  الضوء  )ج  النور   )ب  صورة أمه  )أ  

  .بأبيهأن تحدث المنفلوطي حديثا يتعلق ............أرادت  .13

  والدة الغالم  )د  خالة الغالم  )ج  عمة الغالم  )ب  أخت الغالم  )أ  

  .....الشمس التي وراء القمة هي حكاية زوجين وهما  .14

  منيرة وبشير  )د  هدى ونبيل  )ج  مرشدة وبشير  )ب  محسنة ونبيل  )أ  

  



 

 

  .........بعد عدة أشهر فكرت هدى في أن يكون لها وزوجها  .15

  بنت  )د  طفل  )ج  سيارة  )ب  بيت جميل  )أ  

  )شخصية في قصة الشمس التي وراء القمة(  أصبحت هدى  .16

 مؤمنة  )د  عقيما  )ج  حامال  )ب  حاملة  )أ  

  ؟"لقد أصبحت أبا والمولود صبي وهو واألم في صحة جيدة"من قائل   .17

  والدة نبيل  )د  الطبيب  )ج  خت نبيلأ  )ب  الممرضة  )أ  

  "األنبياء..........العلماءأن "ومن األقوال الواردة في األثر   .18

  كتاب  )د  خطباء  )ج  ورثة  )ب  أصحاب  )أ  

  )آية قرآنية(............من نذير إال قال مترفوهاوما أرسلنا في قرية   .19

إنا بما أرسلتم به   )أ  

  مؤمنون

إنا بما أرسلتم به   )ب

  كافرون

إنا لفي الجنة   )ج

  داخلون

  إنا عنكم مستغنون  )د

  ..........فريق يكذبه قومه وفريق: بين فريقينكان األنبياء   .20

  يدعون له  )د  يتعلمون كتابه  )ج  يعبدونه  )ب  يقتلونه  )أ  

  معركة الحياة كيف نفوز فيها؟"من كتب   .21

  نجيب كيالني  )د  أحمد أمين  )ج  توفيق الحكيم  )ب  طه حسين  )أ  

  .......في األخالق الحديثة اصدق خير من  .22

  احسن  )د  ال تظلم  )ج  تكذبال   )ب  اشرب  )أ  

  



 

 

  أين ولد الشاعر اإلسالمي محمد إقبال؟  .23

  بنجاب  )د  كشمير  )ج  هاراشترام  )ب  كيراال  )أ  

  ؟"شاعر اإلسالم محمد إقبال"من كتب مقالة   .24

  زين الدين المخدوم  )د  شاه ولي اهللا   )ج  أنور شاه الكشميري  )ب  أبو الحسن الندوي  )أ  

  حسن؟من كان مير   .25

أستاذ علي حسن   )أ  

  الندوي

  لندويوالد ا  )د  الندويابن   )ج  أستاذ محمد إقبال  )ب

  من كان توماس ارنولد؟   .26

  فيلسوف يوناني  )د  كاتب من كيراال  )ج  مؤرخ هندي  )ب  الغرب من عالم  )أ  

  من أين حصل محمد إقبال على درجة الدكتوراه في الفلسفة؟  .27

  جامعة اكسفورد  )د  جامعة ميونيخ  )ج  جامعة كمبردج  )ب  جامعة عليجراه  )أ  

  من مؤلفات محمد إقبال  .28

  رسالة المشرق  )د  أيها الولد  )ج  كتاب الحيوان  )ب  األيام  )أ  

  ............فليس يكسب المعركة القائد  .29

  الكافر  )د  الظالم  )ج  الجبان  )ب  القوي  )أ  

  .........األصحاء يعتمدون قليال على  .30

  األدوية  )د  التكنولوجيا  )ج  عقولهم  )ب  الوقاية  )أ  
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