
أسئلة المراجعةاإلعجاز في الكتاب والسنة    

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:
تأصيل التعامل مع قضية اإلعجاز العلمي في القران تتطلب األتي : (1)

 حسن فهم النص القرآني  ( أ)

 حفظ القران الكريم عن ظهر قلب  ( ب)

)ج( حفظ األحاديث النبوية الشريفة عن ظهر قلب 

 )د( حفظ أشعار العرب

 (  تعريف الدحو هو :  2)      

 )أ( المد والبسط واإللقاء

 )ب( هو الحمل واإلسراع 

 )ج( هو التقطيع والتجزئة 

 )د( هو السير الطويل 

 ( الدحو في العلوم الكونية هو :3) 

 هو إخراج كل ماء األرض من داخلها  ( أ)

 هو نزول ماء األرض من خارجها  ) ب(

 )ج( هو عبارة عن ملوحة البحار والمحيطات 

 )د( الدحو هو عبارة عن البرق والرعد 

 ( من المعاني اللغوية للبحر المسجور :4)

 )أ( هو المملوء بالماء الكفوف عن اليابسة 

 )ب( هو البحر الواسع 

 )ج( البحر المسجور يعني النهر الطويل 

 )د( هو المتالطم األمواج 

( ماذا يحصل لو انصهر الجليد الذي على قطبي األرض والذي على قمم الجبال ؟ 5)

 )أ( يزيد منسوب الماء في البحار ويطغى على اليابسة 

 )ب( تبرد مياه البحار والمحيطات 

 )ج( تزيد الثروة السمكية 

 )د( تزيد نسبة التبخر 

 تعريف المعجزة هو :(  6) 

 خارق للعادة مقرونة بالتحدي , سليمة من المعارضة  أمر ( أ)

 هي التعجيز والعجز  ( ب)

)ج( الداللة على شي غير معروف 

 )د( هي كشف النوايا  والخفايا 

 المعجزة : (   7) 

 نوعان  ( أ)

 ستة  أنواع ) ب( 

 )ج( ثالثة أنواع 

 )د( خمسة أنواع 

 أعجاز القران يتمثل في (  8)  

اإلعجاز البياني والبالغي فقط   ( أ)

 اإلعجاز الغيبي فقط  ) ب( 

)ج( أوجه متعددة من اإلعجاز 

 )د( اإلعجاز العلمي فقط 
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اإلعجاز العلمي للقران الكريم محدد بــ :(  9)

الحديث عن النفس البشرية فقط  ( أ)

 الحديث عن مجاالت متعددة من مجاالت الخلق ) ب ( 

 هار فقط )ج( الحديث عن البحار واألن

 )د( الحديث عن البرق والرعد فقط 

 ( كان موقف العلماء من اإلعجاز العلمي اآلتي:11)

 )أ( قبلوه جميعا 

 )ب( رفضوه جميعا 

 )ج( قبله بغض وأنكره آخرون

 )د(سكتوا جميعا

 ( اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم أسلوب فريد في الدعوة وذلك ألنه :11)

 تفجرت فيه المعرفة العلمية )أ( لمناسبته العصر الذي

 )ب(ألنه يحكي ويجدد أخبار وقصص األقدميه

 )ج(ألنه يحدد األحكام الشرعية

 )د(ألنه ينظم المجتمع اقتصاديا وسياسيا 

 ( اإلعجاز البالغي والبياني للقرآن الكريم يناسب فقط:12)

 )أ(العرب وحدهم

 )ب( العرب والعجم 

 )ج( األمريكان والبرازيليين

 وس والصينيين)د( الر

( حوى القرآن الكريم حقائق عده عن الكون لم تكن معروفة وقت التنزيل ولم تعرف إال في وقتنا الحاضر .ما هو مصدر 13)

 هذه الحقائق:

 )أ( هللا وحده نزل الكتاب

 )ب( الرومان 

 )ج( الفرس 

 )د( الصينيون

 ( يؤدي اندفاع الصهاره الصخرية الساخنة إلى : 14)

 توى مياه البحار والمحيطات )أ( هبوط مس

 )ب( تسجر قيعان جميع المحيطات األرضية والبحار 

 )ج( تزيد مستوى مياه البحار والمحيطات 

 )د( هالك الكائنات البحرية 

 ( حينما لم تجد قريش سبيل للطعن في القران وصفوه باالتي :15)

 كتاب منزل  ( أ)

 كتاب سحر وشعر  ( ب)

 )ج(كتاب ألفه ورقة بن نوفل 

 )د( كتاب أعطته خديجة بنت خويلد 

 ( اشتهرت قريش زمن البعثة باآلتي:16)

 )أ( الطب والهندسة 

 )ب( الفصاحة والبالغة

 )ج( السحر والشعوذة

 )د( السياسة و االقتصاد

( تضمن القرآن الكريم إشارات كونية علميه قدرت باآلتي:17)

 )أ( عشر آيات فقط

 )ب( ست عشر آية

 )ج(مائة آية
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 ثر من ألف آية)د( أك

:من اجل تأصيل التعامل مع قضية اإلعجاز العلمي البد مناألربع التالية فقره خاطئة حددها ت( في الفقرا18) 

 )أ(جمع القراءات الصحيحة والمتعلقة باآلية القرآنية الكريمة إن وجدت 

 )ب( فهم المأثور من تفسير النبي والرجوع إلى أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم 

 )ج( فهم أسباب النزول والناسخ والمنسوخ

 )د(حفظ صحيح البخاري ومسلم

 (كوكب األرض هو أغنى كواكب المجموعة الشمسية في الماء وتغطي المياه منه نحو :19)

 % من مساحة األرض13)أ( 

 % من مساحة األرض 05)ب( 

 % من مساحة األرض31)ج( 

 % من مساحة األرض35)د (

 ( في الفقرات األربع اآلتية فقره خائطه حددها :21)

 وضعت نظريات عديدة لتفسير نشأة الغالف المائي لألرض قبل :

 )أ(نشأته في المراحل األولى لخلق األرض 

 )ب( أصل ماء األرض من جليد المذنبات 

كل ماء األرض قد اخرج أصال من داخلها  )ج( أن  

 )د( أن كوكباً قدم من الفضاء محمل بالماء ارتطم باألرض


