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 تجريبي امتحان
  ــــــــــــــــــــ الدورة العامة الثانوّية الدراسة امتحان  

 ســـاعتــان:     االمتحان مدة               (      الدورة العامة )  العربية اللغة:  المبحث

   ـــــــــــــــــ :  والتاريخ اليوم                            والشرعي والعلمي األدبي:  الفرع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مَحوػة : ٔبحة ؾن ألس ئةل الٓثَة مجَـِا وؿدذُا )    (ؿًَما تبّٔن ؿدذ اًعفحاث )      (

  : ألولؤال ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًس

 اكرٔب الآيث اًخاًَة من سوزت ) بٓل معران (مث ٔبحة ؾن ألس ئةل اًيت ثَهيا . . بٔ 

اًَِمنَي )      ـَ َراَن ؿَََل اًْ َل مِعْ َٓ مَي َوب ُِ ْجَرا
ّ
َل ا َٓ َذَم َوهُوًحا َوب َٓ َ اْظَعَفى ب نَّ اَّللَّ

ّ
ٍغ 33) ا ـْ َ ُضَِا ِمْن ت ـْ َ ًَّة ت (  ُرّزًِ

َِمٌي ) ٌَؽ ؿَ ُ ََسِ  34َواَّللَّ
ّ
ََّم (  ا ه

ّ
ًزا فَذَلَدَّْي ِمِّنِ ا ّّنِ هََذْزُث ضَلَ َما ِِف تَْعِِن ُمَحرَّ

ّ
َراَن َزّةِ ا ْر كَاًَِت اْمَرَبُت مِعْ

َِمُي ) ـَ ِمَُؽ اًْ ْت َوًََُْس 35َبهَْت اًسَّ ـَ ُ َبْؿََلُ ِتَما َوَض ُْتَا ُبهََْث َواَّللَّ ـْ ّّنِ َوَض
ّ
ْْتَا كَاًَْت َزّةِ ا ـَ ا َوَض (  فَََمَّ

ِحمِي )اشلَّ  َعاِن اًرَّ َْ ا ِتَم َوُرّزٍََِّْتَا ِمَن اًض َّ َُ ّّنِ ُبِؾَُذ
ّ
ُْتَا َمْرََيَ َوا َْ ّّنِ ََسَّ

ّ
َا 36َنُر ََكْلُهََْث َوا ََِا َزُّبه (  فَذََلدََّ

ََِا َسَنِرايَّ ُُكََّما َذَخَي ؿََهَْيَا َسَنِرايَّ  يًا َوَنفََّ ا ِزْسكًا كَاَل ِتَلُدوٍل َحَسٍن َوَبهْخََْتَا هََحاًًت َحس َ َُ  اًِْمْحَراَة َوَخَد ِؾْيَد

َ ٍَْرُسُق َمْن ٌََضاُء ِتَلْْيِ ِحَساٍة ) نَّ اَّللَّ
ّ
ِ ا َو ِمْن ِؾْيِد اَّللَّ ُُ َذا كَاًَْت  َُ  ( (37اَي َمْرََيُ َبَّنَّ ضَلِ 

 

 ملارا خّط ظل ثـاىل ٔبذَم وهوًحا وٕاجراُمي ومعران من ألهخِاء ؟ .1

 ٔب. ٔلّن ألهخِاء واًرسي من وسَِم       

 ة. هلم ماكهة خاظة            

 ح. ٍوكَون تـضِم اًحـغ
 

 ًوازذت ِف اًيط ؟اما مـىن ُكمة ) اْظَعَفى (  .2

 ٔب. ٔبخذ       ة. اًخلى            ح.اخذاز 
 

 ما يه اًعفاث اًيت ٌضرتك فهيا ألهخِاء اشلٍن رهروا ِف  بٓل معران؟ .3

 ٔب. مضرتهون ِف اٌَون واجلًس       

 ة. مذجاوسون ِف اًخفىْي

 ح. مذجاوسون ِف ازلٍن واًخّلى واًعالت .
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ّة( اًوازذت ِف اًيط ؟ .4  ما اجلذز اٌَلوي ًلكمة ) رًز

 ٔب. رزي         ة. رزو        ح. رزز
 

 ما املـىن اًحالقي اشلي خرح ٕاًََ ألمر ِف كوهل ) فذلدي مِن ( . .5

 ة. اٍمتِن        ح. الاًامتش      ٔب. ازلؿاء  
 

 )وظل ٔبؿَل مبا وضـت( ةل املـرتضة ِف كوهل ثـاىل :ذالةل ادل .6

 ٔب. اًخحرس والاؾخذاز        

وذت   ة. ثـؼمي صبٔن املًو

 ح. امللازهة تني اشلهر وألهَث 
 

 ما ذالةل اًزمن املضازغ ٌَفـي ) ٔبؾَذُا ( ؟ .7

 ح. اًخجدذ    ٔب. اًخبٔهَد         ة. الاس خلدال    
 

َنُر ََكْلُهََْث ( . .8  احملسن اًحدًـي ِف كوهل :) َوًََُْس اشلَّ

 ٔب. ملاتةل          ة. ظحاق           ح. جسؽ              ذ. حٌاش
 

 اجلذز اٌَلوي ًلكمة : ) َسَْتا ( . .9

 ٔب. َسي                ة. سام                 ح. َسو
 

َ ٍَْرسُق اًضحط اًعحَح حلرف ) اًزاي  .11 نَّ اَّللَّ
ّ
( ِف ُكمة ) ٍرسق ( .اًوازذت ِف كوهل ثـاىل : )ا

 َمْن ٌََضاُء تلْي حساة  ( .

 ٔب. اًفذحة             ة. اًضمة              ح. اًىرست             ذ. اًسىون 
 

 اًعوزت اًفٌَة ِف كوهل ثـاىل ) ؤبهخْتا هحاًًت حسن ( .11

 ٔب. ظوز اًيحاث ابًيشء اًعاحل 

 ظوز مرَي ابًيخت اًعاحلة. 

 ح. ظوز مرَي ابملرٔبت ادلَةل 
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 مـىن ُكمة )اًِْمْحَراَة( اًوازذت ِف كوهل ثـاىل : )ُُكََّما َذَخَي ؿََهَْيَا َسَنِرايَّ اًِْمْحَراَة (  .12

 ٔب. مزنل مرَي 

 ة. ماكن املـُضة

 ح. املوضؽ اًـايل اًرشًف 
 

ََِا ما املوضوغ اشلي ثدوز حوهل الًٓة الٓثَة )) فَ  .13 يًا َوَنفََّ َا ِتَلُدوٍل َحَسٍن َوَبهْخََْتَا هََحاًًت َحس َ ََِا َزُّبه ذََلدََّ

ا ِزْسكًا  ( َُ  َسَنِرايَّ ُُكََّما َذَخَي ؿََهَْيَا َسَنِرايَّ اًِْمْحَراَة َوَخَد ِؾْيَد

 ٔب. كعة والذت مرَي اتية معران، ونفاةل سهراي ًِا.

 وثفضََِا ؿَل وساء اًـاملني. -ؿَهيا اًّسالم  -ة. اظعفاء مرَي 

 ومـجزاثَ. -ؿَََ اًّسالم  -ح. كّعة مِالذ املس َح ؿُىس اجن مرَي 
 

ََِااشلي ثدوز حوهل الًٓة  املوضوغ .14 َا :)فَذَلَدََّ يًا هََحاًتً  َوَبهْخََْتَا َحَسنٍ  ِتَلُدولٍ  َزُّبه ََِا َحس َ ( َوَنفََّ  َسَنِرايَّ

 سهراي ًِا.ٔب. كعة والذت مرَي اتية معران، ونفاةل 

 وثفضََِا ؿَل وساء اًـاملني. -ؿَهيا اًّسالم  -ة. اظعفاء مرَي 

 ومـجزاثَ. -ؿَََ اًّسالم  -ح. كّعة مِالذ املس َح ؿُىس اجن مرَي 
 

َحًة ( . ألمراشلي خرح ٕاًََ  املـىن اًحالقي .15 َِّ ًَّة َظ هَْم ُرّزًِ ْة يِل ِمْن زَلُ َُ  ِف كوهل :) 

 ح. اًخخَْي       ح. الاًامتش     ة. اٍمتِن             ٔب. ازلؿاء       
 

 ( ٌَمذهر  ِف كوهل : )َواْمَرَبِِت ؿَاِكٌر (  ؿاكرُكمة ) مجؽما  .16

 ٔب. ؾواكر              ة. ُؾلّر               ح. ِؾلاز
 

 "   ُكمة ظلجسمَة ؿُىس تؼ  "  سخة .17

 ٔب. ٔلهَّ ُكّم ظل 

 ة. خَق جلكمة هن من كْي ٔبة

 ح. حلكم ِف املِد 

 

 



 

 3787331881  -اربد  –فراس عبابنة                                                                                                  4

َحًة (   خاء اًعَة تَفغ اًِحة ي كوهل ثـاىل  :) .18 َِّ ًَّة َظ هَْم ُرّزًِ ْة يِل ِمْن زَلُ َُ  كَاَل َزّةِ 

 ٔب. اًِحة ٔلصخاض خمخاٍزن 

 ة. اًِحة ؾعاء من كْي ؾوط

 ح. اًِحة خاء ثْحـد ظرب 
 

ـَيِشِّ اٌَلوي ًلكمة ) اجلذزانخة  .19  واإلجاكز ( . ( اًوازذت  ِف كوهل ) ِف اًـيشاً

 ٔب. ؾضو              ة. ؾيش              ح. ؾىش
 

َ اْظَعَفاِك َوَظََِّرِك َواْظَعَفاِك  اظعفاكُكمة )  حىرازما ذالةل  .21 نَّ اَّللَّ
ّ
( ألوىل ِف ثـاىل : ) ا

اًَِمنَي ( ـَ  ؿَََل ِوَساِء اًْ

 خفعِا ابًىراماثٔب. ٕاّن ظل ثـاىل اخذاز مرَي ؿَهيا اًسالم من تني سائر اًًساء 

 \من كْي ٔبةة. ٕاّن ظل اخذاز مرَي ؿَل سائر وساء اًـاملني ًخىون مؼِر كدزثَ ِف ٕاجناة وزل 

  

َ اْظَعَفاِك َوَظََِّرِك َواْظَعَفاِك  اظعفاكما ذالةل حىراز ُكمة )  .21 نَّ اَّللَّ
ّ
( اًثاهَة  ِف ثـاىل : ) ا

اًَِمنَي ( ـَ  ؿَََل ِوَساِء اًْ

 اخذاز مرَي ؿَهيا اًسالم من تني سائر اًًساء خفعِا ابًىراماثٔب. ٕاّن ظل ثـاىل 

   ة. ٕاّن ظل اخذاز مرَي ؿَل سائر وساء اًـاملني ًخىون مؼِر كدزثَ ِف ٕاجناة وزل من كْي ٔبة
 

ََْم ( ( ِف) رضل ( ِف كوهل :  ما املضاز ٕاًََ .22 َ ً
ّ
َِ ا َِْة هُوِحِ  رضل ِمْن َبهَْحاِء اًَْل

 مجَؽ اًلعط اًوازذت ِف اًسوزتح.      ظَل ظل ؿَََ وسَل     ة. محمد   ٔب. ؿُىس ؿَََ اًسالم     
 

ِِّم ( .23 ًَِرت  ما مـىن ُكمة )اْكٌيُِت( اًوازذت ِف كوهل ثـاىل : )اَي َمْرََيُ اكٌْيُِت 

 ح. اًزسم اًـحاذت  ٔب. اخضـي           ة. ال ثخحريك         
 

َِ ( ( ِف كوهل :  ٕاًَمِف : )  اخملاظةمن  .24 َِْة هُوِحِ َْمَ رضل ِمْن َبهَْحاِء اًَْل َ ً
ّ
 ( ؟ ا

 ٔب. ؿُىس ؿَََ اًسالم        ة. محمد ظَل ظل ؿَََ وسَل              ح. حيىي ؿَََ اًسالم
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ُْم ٍَْىفُي َمْرََيَ(  ( ( ِف كوهل :  ٍىفي: )  حلرفاًضحط اًعحَح  .25  َبُّيه

 اًىرست                ذ . اًسىونح.                 اًضمةة.             اًفذحةٔب. 
 

 ِف كوهل ) تلدول حسن (( كدول  ( ( ِف ُكمة : اًلاف: ) حلرفاًضحط اًعحَح  .26

 ٔب. اًفذحة            ة. اًضمة                ح. اًىرست                ذ . اًسىون
 

 ( . فلاًوا زتّيا بٓثيا منن زلهم زمحة  ِف كوهل :)  ألمراشلي خرح ٕاًََ  املـىن اًحالقي .27

 . اًخخَْيذ            ح. الاًامتش          ٔب. ازلؿاء             ة. اٍمتِن         
 

 ( .َبَّنَّ ٍَُىوُن يِل كاَُلمٌ ِف كوهل :)  الاس خفِاماشلي خرح ٕاًََ  املـىن اًحالقي .28

 . الاسددـاذ واًخـجةذ          ح. الاًامتش             ٔب. ازلؿاء             ة. اٍمتِن        
 

 . وزذْث ِف الًٓة ُكمة مبـىن ) ًـعم هفسَ ؾن اًًساء ؾفة ( .29

َّد            ة. حعوز             . حسنذ           ح. معدق          ٔب. س 
 

31.  )  . (ِف فوهل) وكد تَلِن اًىرَبُ اًضحط اًعحَح حلرف ) اًاكف ( ِف ُكمة )اًـىـرَبُ

 ذ. اًسىون               ح. اًىرست          ة. اًضمة                  ٔب. اًفذحة
 

ُم اًيَّاَش ِِف اًَْمِِْد َوَنِاًْل : ( وحض اًىٌاًة ِف ُكمة ) ِف املِد ( ِف كوهل  .31   ) َوٍلَُكِّ

ًَدا     ٔب. كوت اٌَسان         ة. ًخلكم ِف احلق            ح. ظفاًل ًو
 

َُُق َما ٌََضاُء ( .  .32 ُ ََيْ  و حّض ذالةل )اخلََْق( ِف كوهل ثـاىل : ) كَاَل َنَذضِلِ اَّللَّ

 ٔب. ًعيؽ ما ٌضاء من كْي مثال ساتق         ة. اظوز ًنك من اًعني وض حَ اًعْي
 

ئَِة( .   .33 َْ نِي نََِ  و حّض ذالةل )اخلََْق( ِف كوهل ثـاىل : )َبّّنِ بَْخَُُق ًنَُكْ ِمَن اًّعِ

 . ًعيؽ ما ٌضاء من كْي مثال ساتق         ة. اظوز ًنك من اًعني وض حَ اًعْيبٔ 
 

 ما ذالةل حىراز ًفغ ) إبرن ظل ( . .34

َة            ح. حّة ظل    ُو ا ًخومه ألًو ـً  ٔب. الاحاّكل ؿَل ظل         ة. ذف
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( اًوازذت ِف  .35 ََ  الًٓة .ما اًضحط اًعحَح حلرف ) اًاكف ( ِف ُكمة )اْلهَكَ

 ذ. اًىرست      ٔب. اًفذحة             ة. اًضمة            ح. اًسىون    
 

ِخُروَن( اًوازذت ِف اًيط . .36  انخة اجلذز اٌَلوي ًلكمة )ثَدَّ

 ذ. ّرخر              ح. ختر         ة. رخر          ٔب. ذخر          
 

ـَمَ احلوكة  .37  واًىذاة ( .امللعوذ ) ابًىذاة ( ِف كوهل ) ًو

 ذ. اًخوزات           ٔب. اًلربٓن            ة. اإلجنَي           ح. اًىذاتة  
 

لكم اًياش ِف املِد ووِاًل (   اًىِي نام  وزذ ِف كوهل  :) .38  ٍو

 ٔب. من خاوس اًثالزني ٕاىل ارلسني  

 ة. ؿاًًحا ؾيد ارلسني

 ح. من تَف ٔبكىص اًىدْي وضـف
 

 (املس َح : ) مـىن ُكمة  .39

 ذ. املاحس ٌصلهوة       املحازك. اًىدْي ِف اًـمر            ة. اًـاتد         ح. بٔ 
 

ُْتَا ُبهََْث  .41 ـْ ّّنِ َوَض
ّ
ْْتَا كَاًَْت َزّةِ ا ـَ ا َوَض املـىن اشلي ٔبفاذثَ ادلةل املـرتضة ِف كوهل ثـاىل  : )فَََمَّ

ـَْت( ُ َبؿََْلُ ِتَما َوَض  َواَّللَّ

وذت     ٔب. اًخبٔهَد           ذ . الاخذعاض  ح. الاس متراز واًخجد            ة. ثـؼمي صبٔن املًو
 

 هوغ املياذى ِف مجةل  : )اي كَُة ، ال حتزن  ( . .41

  ٔب. امس ؿَل         ة. مضاف             حؼ. ىىرت ملعوذت           ذ . ىىرت كْي ملعوذت
 

 اي ًتحُر ال ثلش( : ثـرة ُكمة )ًتحر( ِف مجةل : ) .42

 ٔب. مٌاذى مٌعوة ابًفذحة                ة. مٌاذى مدِن ؿَل اًضم ِف حمي هعة     

 حؼ. مٌاذى مرفوغ ابًضمة                ذ . مٌاذى مدِن ؿَل اًضم ِف حمي زفؽ  
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 )اي كالم، مّسِ ظل،( . :اًضحط اًعحَح ًلكمة )كالم ( ِف كوهل  .43

ن اًضم .  ن اًفذح          ذ . ثيٍو  ٔب. اًضمة             ة. اًفذحة          حؼ. ثيٍو
 

ًَا ذمّا ًبِٔت  .44  ادلةل اًيت خاء فهيا املياذى مدي

 ة. اي سامُء ، ٔبمعري           ٔب. اي كاتَي اًخوتة خذ تَدي            

  ازمحِنزّةِ ذ .      حؼ. اي حاماًل زاًة اًـّز                 
 

 امس اًفاؿي من اًفـي ) اس خلام ( ُو .45

 ٔب. ُمس خلام               ة. ُمس خلمي            حؼ. ُمس خِلم               ذ .ُمس خَلم.  
 

 امس املفـول من اًفـي ) ظاذ ( ُو :  .46

 ٔب. َمعَد             ة. َمعَوذ                   حؼ. ُمعاذ                 ذ . ظاًد 
 

 امس املفـول من اًفـي ) ُدى ( ُو :  .47

دي                      حؼ. ُمِديّ  َُ  ذ . َمِِْدّي               ٔب. ُاٍذ                ة. 
 

 ادلةل اًيت ثخضمن امس فاؿي يه :  .48

 ٔب. اًِدًة ُمخخازت تـياًة                  ة. رضة زخال اًوظن اًـدّو املُحخّي ِف لك املواكؽ     

 حؼ. اًلعة ُمخخازت من اًّعاّلة          ذ . ُذا املدٍر ُمخخاز ٌَلرازاث اًيافـة   
 

 هوغ املياذى) مضاف ( ِف كول اًضاؾرت  :) بٔؾــٌََؼيَّ حؼؼؼؼؼؼوذا وال جتــُمـدا  (      .49

 ٔب. حص           ة. خعبٔ      
 

 امس اًفاؿي من اًفـي ) ٔبىت ( ُو ) ٔبٍث ( .51

 ٔب. حص           ة. خعبٔ      
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 اخاابث اًسؤال ألول

 ذ   ؼٔب   ة   ح   ذ   ؼٔب   ة   ح   ذ ؼ  ٔب   ة   ح   ذ   ؼٔب   ة   ح  

1 .        . 2 .        . 3 .        . 4 .        . 

5 .        . 6 .        . 7 .        . 8        . . 

9 .        . 11 .        . 11         .. 12 .        . 

13 .        . 14 .        . 15         .. 16 .        . 

17 .        . 18 .        . 19 .        . 21 .        . 

21 .        . 22         .. 23 .        . 24 .        . 

25 .        . 26 .        . 27 .        . 28 .        . 

29 .        . 31 .        . 31 .        . 32 .        . 

33 .        . 34 .        . 35 .        . 36 .        . 

37 .        . 38 .        . 39 .        . 41 .        . 

41 .        . 42 .        . 43 .        . 44 .        . 

45 .        . 46 .        . 47 .        . 48 .        . 

49 .        . 51 .        . 51 .        . 52 .        . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3787331881  -اربد  –فراس عبابنة                                                                                                  9

 :  اًثاّن اًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؤال 

 اكرٔب اًيط الِٓت مث ٔبحة ؾن ألس ئةل اًيت ثَََ.

لِا ٕاْن مْل حاتَ، وَيَ هـمة نربى ٔبْن ًُميح اإلوسان اًلدزت ؿَل اًرّسوز، ٌس متخؽ تَ ٕاْن وخدْث ٔبس      

َُق َحْوهَل حوًّ  حىْن. ِجحِن اًّرخُي ٔبو املرٔبُت ََيْ ـْ ُ ًُـجحِن اًَلَمُر ِف ثلسّلٍ ُاةًل جضّؽ رسوًزا وُّباًء وهوًزا، ًو

ا  ـً خدفُّق ابًل مض ح خبًُّٔق ِف حدَيَ ، ًو ، ًو َِ ًِ َْ ََْمُؽ ِف َؾ َّاٍ، ًو تَ فُرشق ِف حم ْحعة واًرّسوز، مث ًدرشَّ

. َِ ًُِرُسَّ مااًل َُيعئ َمْن ًؼّن ٔبّن ٔبس   ِمْن َوْْجِ حاة اًرّسوز ُكِّا ِف اًّؼروف اخلازحِّة، فُضرتظ 

وتيني وحصة؛ فاًرّسوز ًـمتد ؿَل اًيّفس ٔبنرث ذّما ًـمتد ؿَل اًّؼروف، وِف اًيّاش َمن ٌضلى ِف 

اًيّـمي، ومهنم من ًيـم ِف اًّضلاء، وِف اًيّاش من ال ٌس خعَؽ ٔبن ٌضرتي حضىًة معَلًة جلّك ماهل 

و نثْي  .ُو

ل ذزش جية ٔبن ًُخَـَلَّ ِف فؼّن اًرّسوز كّوت الاحامتل ؛ مفا ٕاْن ًعاة املرء ابًخّافَ من ألمر حىت ٔبوّ 

، وثلّغ مضجـَ، وثؤّزق  حراٍ َحرَِح اًعدز، َكسف اًوخَ، انهس اًحرص، ثدٌاىج اهلموم ِف ظدٍز

ّرِ  يه ٕارا حدزت ملن ُو ٔبكوى احامتاًل، مل ًَُِق ًِا اباًل، ومْل حُتَ ك مٌَ هََفًسا، وانم مْيء حفوهَ حْفٌَ، ِوّ

 زيضَّ اًحال فازػ اًعدز.
 

 وَيَلِا ٕاْن مْل حىْن (.اًضحط اًعحَح حلرف ) اًالم ( ِف ُكمة )َيَلِا ( ِف ؾحازت )  .1

 ٔب. اًفذحة             ة. اًضمة            ح. اًىرست             ذ. اًسىون 
 

 .    ِف املـىن ) اٍهباء (  ما ًلازة ُكمة : .2

 ٔب. اًيوز            ة. اًخـة            ح. اًِدوء           ذ. اًضـاغ 
 

 احملسن اًحدًـي ِف مجةل )ِف اًيّاش  من ٌضلى ِف اًيـمي ، ومهنم من ًيـم ِف اًّضلاء (. .3

 ٔب. اًعحاق            ة. امللاتةل            ح.اًسجؽ         ذ. اجلياش
 

  (اجلذز اٌَلوي ًلكمة ) ُاةل .4

 ٔب. ُال              ة. ُول              ح.َُي              ذ. ُةل
 

ا ابً ْحعة( ِف ؾحازت )ـ ل ـ اًضحط اًعحَح حلرف ) اًلني ( ِف ُكمة )اً  .5 ـً  ْحعة واًرّسوز(.ـ ل ـ مض ح

 ٔب. اًفذحة             ة. اًضمة            ح. اًىرست             ذ. اًسىون 
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 ًًدؽ :ٍرى اًاكثة ٔبّن اًرسوز  .6

 . من اًؼروف اخلازحِة وحسةة           واًؼروف اخلازحِة ٔب. من ذاخي اإلوسان
 

 .    ما ًلازة ُكمة : ) اٍهباء (  ِف املـىن .7

 ٔب. اًيوز            ة. اًخـة            ح. اًِدوء           ذ. اًضـاغ 
 

 )وثؤّزق حْفٌَ(اًضحط اًعحَح حلرف ) اجلمي ( ِف ُكمة )حْفٌَ(  ِف مجةل   .7

 ٔب. اًفذحة             ة. اًضمة            ح. اًىرست             ذ. اًسىون 
 

 مبـىن )ضائق(  اشلي خاء   رتهَةاً .8

   حرح اًعدزح.    ة. اًلَق وكةل اًيوم .        َكسف اًوخَ            ٔب. 
      

 َكثة امللاةل اًيت ٔبخذ مهنا اًيط ُو  .9

 ٔب. هرص مـّوط           ة. ٔبمحد ٔبمني            ح. محمد اًيلاص         ذ حامل انيج      
       

 ( ؿاثس ٔبو حٍزنمبـىن ) اشلي خاء رتهَةاً .11

 ٔب. َكسف اًوخَ            ة. اًلَق وكةل اًيوم .           ح. حرح اًعدز  
           

 اًوازذت ِف اًيط .اًىٌاايث ِف ؾحازت : )ثلُغ مضجـَ(  .11

 ٔب. َكسف اًوخَ            ة. اًلَق وكةل اًيوم .           ح. حرح اًعدز 
            

 ( اًوازذت ِف اًيط .فازػ اًعدز اًىٌاايث ِف ؾحازت : ) .12

 ٔب. َكسف اًوخَ            ة. اًلَق وكةل اًيوم .           ح. اًراحة واًعمبٔهٌُة
 

 ( اًوازذت ِف اًيط .انهس اًحرص اًىٌاايث ِف ؾحازت : ) .13

 ٔب. اًخـة وكةل احلَةل       ة. اًلَق وكةل اًيوم .           ح. احلزن واًـحوش
 

فت ( ِف ؾحازت : ) .14 فت َسـم مـىن ُكمة ) ٔبُز  (.ؤبُز

 ٔب. خففَت َسـم            ة. اظلََت ابهدداٍ .            ح. مل جسمؽ الكرمم
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 (.هلموم ِف ظدٍزثدٌاىج اثدٌاىج ( ِف ؾحازت : )اجلذز اٌَلوي ًلكمة )  .15

 ٔب. جني                     ة. جنا                           ح. جنو
 

 (. صـر تبّٔن ألؾحاء اًيت ثثلي َكُهلمفرذ ُكمة ) ٔبؾحاء ( ِف ؾحازت : ) .16

 ءٔب. ؾحاءت                    ة. ؾحوت                           ح. ؾْة 
 

 (جيري اًـامل وفق هفسَاًضحط اًعحَح حلرف ) اًواو ( ِف ُكمة )وفق(  ِف مجةل  ) .17

 ٔب. اًفذحة             ة. اًضمة            ح. اًىرست             ذ. اًسىون 
 

ف ( اًوازذت ِف اًيط .18 ـُ  ذالةل ؾحازت : ) فلّْيْ معحاحم ٕاْن َض

ححر ؾن ٔبس حاة ٔب.                       اًرسوزًلْي املرء من حِاثَ اًيفس َة ًو

                        جيد معحاًحا خدًد ًيْي حِاثَة. 

د اًؼالم ِف اًلوة ح.   ضـف املعحاخ ًٍز
 

 امس اًىذاة اشلي ُبخذ مٌَ ُذا اًيط  .19

ِْغ اخلاظر  ٔب. جفر اإلسالم        ة. جمةل اًّرساةل         ح. حضى اإلسالم           ذ. ف
 

 ومفىر ٔبمحد ٔبمني ٔبذًة .21

 فَسعَِنّ ذ.                      ًحياّنّ ح.               مرصيّ ة.                 ٔبزذّنّ ٔب. 
 

 .ٔلّّنا )ما ٔبمجي اًىرَي ٌَمحخاح (  ِف مجةل) ٔبمجي (  سخة نخاتة اهلمزت ِف ُكمة .21

 ٔب. فـي زاليث رمموس اًفاء                    ة. مايض اًفـي ارلايس     

 ذ . مايض اًفـي اًرابؾي   فـي اًرابؾي                    حؼ. ٔبمر اً 
 

 .ٔلّّنا )ٔبمرُث اًياش ابًـمي (  ِف مجةل) ٔبمر (  سخة نخاتة اهلمزت ِف ُكمة .22

 ٔب. فـي زاليث رمموس اًفاء                    ة. مايض اًفـي ارلايس     

 ذ . مايض اًفـي اًرابؾي   فـي اًرابؾي                    حؼ. ٔبمر اً 
 

 

 



 

 3787331881  -اربد  –فراس عبابنة                                                                                                  12

 .اًلكمة اًيت ُنخخْت نخاتة ٕامالئَة حصَحة ذّما حتخَ خطّ  ِف ادلي الٓثَة  .23

 ة. ٕاس متؽ ًيعاحئ اًىداز           ملاةل لّك ٔبس حوغ             ٔب. ٕانخْة 

 حؼ. حعَُت ؿَل ماكفئة جلِدي            ذ . محَُت ؾحئًا هحًْيا   
 

 ٔلّّنا ::) ََشء (   ُكمةسخة نخاتة اهلمزت ِف  .24

 ة. ٔلّّنا مذعرفة وما كدَِا حرف مد ساهن      ذعرفة ما كدَِا مىسوز         ٔب. ٔلّّنا م 

 حؼ. ٔلّّنا مذعرفة وما كدَِا مفذوخ          ذ . ٔلّنا مذعرفة وما كدَِا حرف ساهن 
 

 اًلكمة اًيت خاءْث فهيا اهلمزت مفذوحة ما كدَِا مفذوخ يه : .25

 ة. مسبةٔل             حؼ. ًبٔوي              ذ . مبٔوى.                ٔب. زٔبى  
 

 ساهن يه : حرف اًلكمة اًيت خاءْث فهيا اهلمزت مذعرفة ما كدَِا  .26

 ٔب. ؾعاء                 ة. تدء             حؼ. ُماكئف                  ذ . ثلِهؤ.

 

 

 اخاابث اًسؤال اًثاّن

 ٔب   ة   حؼ   ذ   ٔب   ة   حؼ   ذ   ٔب   ة   حؼ   ذ   ٔب   ة   حؼ   ذ  

1 .        . 2 .        . 3 .        . 4 .        . 

5 .        . 6 .        . 7 .        . 8 .        . 

9 .        . 11 .        . 11         .. 12       .  . 

13 .        . 14 .        . 15         .. 16 .        . 

17 .        . 18 .        . 19 .        . 21 .        . 

21 .        . 22 .        . 23 .        . 24 .        . 

25 .        . 26       .  . 27 .        . 28 .        . 
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 ؿالمة  (  21: )   ًثاًرااًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؤال 

ة اًخاًَة من كعَدت ) وا حّر كَحاٍ ( مث ٔبحة ؾن ألس ئةل اًيت ثَهيا . - بٔ   اكرٔب ألسعر اًضـًر

1-   َُ ؼن كََُدــ ٍُ ِممَّ ٍُ َسَلــُم َصـدواَحؼؼرَّ كََدــا سـمؼي َوحـايل ِؾٌـَد  ـــُم       َوَمن ِِبِ

ن نـاَن   -2
ّ
َِ        فَََِــَت َبهّـا  ِتَلــدِز احلـُـِةّ  هَلدَِســـمُ جَيَمـ ا ثِـ ًُِلرَّ  ـٌـا ُحــةٌّ  

ٍُ اَلهؼؼواُز َواًؼُ  -3 را ِاسذَؼَوث ِؾٌـَد
ّ
ٍِ         ا  ََـمُ َوما ِاهِخفـاُغ َبخؼي ازُلهَا ِتٌـاِػؼِر

ــُم  -4 َِ ََصَ مـاثؼي َمن تـِ ـَــت َُكِ ىل َبَذتؼي       َوَبََس
ّ
 َبان اًّـَذي هََؼؼَر اَلؾـمى ا

نَّ املَـــاِزَف ِف َبُـِي اٍهُنؼى ِرَمـمُ     م  راَك َمـؼرِفٌَة   ــُ ا ًَو َزَؾَذــٌــ َوتٌَََ  -5
ّ
 ا

َُ       ًُؼزً  -6 ذي ِؾيدي َظواِؾُل َـّ ًـــَـمُ ًَََت اًلامَم اً ٍُ  ازِلّ ًؼى  َمؼن ِؾٌــَد
ّ
 َُُِؼنَّ ا

 

 اًلرط اًضـري ًلعَدت ) وا حّر كَحاٍ ( .1

 ٔب.اًفخر                ة. املدخ            ح. اًراثء                     ذ. اًـخاة
 

 ٌضىو اًضاؾر ِف اًحُت ألول  .2

َُ  َصـِدـــُم        ؼن كََُدــ ٍُ ِممَّ ٍُ َسلـَـمُ واَحؼؼرَّ كََدــا سـمؼي َوحـايل ِؾٌـَد  َوَمن ِِبِ

 ٔب.حفاء س َف ازلوةل                 ة. اًحـد ؾن ألُي               ح. صدت احلر 
       

 الاسَوة الاوضايئ املس خخدم ِف اًحُت .3

 ٍُ سـمؼي َوحـايل ِؾٌـَد َُ  َصـِدـــُم       َوَمن ِِبِ ؼن كََُدــ ٍُ ِممَّ  َسلـَـمُ واَحؼؼرَّ كََدــا

 ٔب.اًيداء                 ة. الاس خفِام               ح. اٍمتِن          ذ. ألمر
 

 احملسن اًحدًـي تني ) حّر وص مب ( .4

 ٔب.امللاتةل               ة. اًعحاق              ح. اًسجؽ          ذ. اجلياش
 

 اًضحط اًعحَح حلرف ) اًحاء ( ِف ُكمة )ص مب(   .5

 ٔب. اًفذحة             ة. اًضمة            ح. اًىرست             ذ. اًسىون 
 

ٍُ َسلـَـمُ  .6 سـمؼي َوحـايل ِؾٌـَد َُ  َصـِدـــُم       َوَمن ِِبِ ؼن كََُدــ ٍُ ِممَّ  اًـاظفة ِف : واَحؼؼرَّ كََدــا

 احلةّ  ٔب. اًفخر           ة. ألمل واحلرست            ح. اًضوق            ذ.
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 اًىٌاًة ِف كوهل : ) كَحَ ص مب ( .7

 ذ. كةل الاُامتم  لازض         ح. اًضوق      ة. اًربذ اً    ٔب. اًحـد ؾن س َف ازلوةل    
 

 املـىن اًحالقي اشلي خرح ٕاًََ الاس خفِام ِف اًحُت الِٓت : .8

ؾي ُحـةَّ َسِـِف ـم ا كَد تَؼرى َحَسـدي        َوثَدَّ َـِة اُلَمــمُ اًؼي بَُنِذّـُم ُحدًـّ  ازَلًو

ق           ذ. اًخحرس  ٔب.اًخـجة               ة. اًيفي              ح. اًدضًو
 

ة ًلكمة ) جرى ( .  .9  املاذت اٌَلًو

َـِة اُلَمــمُ ـم ؾي ُحـةَّ َسِـِف ازَلًو ا كَد تَؼرى َحَسـدي        َوثَدَّ  اًؼي بَُنِذّـُم ُحدًـّ

 جرىذ.                 جروح.               جرية.                     جربٔ ٔب.
 

 املـىن اًحالقي اشلي خرح ٕاًََ الاس خفِام ِف اًحُت الِٓت : .11

ٍُ اَلهؼؼواُز َواًُؼَـَـُم   را ِاسذَؼَوث ِؾٌـَد
ّ
ٍِ     ا  َومــا ِاهِخفـاُغ َبخؼي ازُلهِــا ِتٌـاِػؼِر

ق           ذ. اًخحرس               ٔب.اًخـجة  ة. اًيفي              ح. اًدضًو
 

 اًضحط اًعحَح حلرف ) اًـني ( ِف ُكمة )جيمـيا(   .11

َِ        فَََِــَت َبهّـا  ِتلـَـدِز احلـُـِةّ  هَلدَِســـمُ  ثِـ ًُِلرَّ ن نـاَن  جَيَمــٌـا ُحــةٌّ  
ّ
 ا

 ٔب. اًفذحة             ة. اًضمة            ح. اًىرست             ذ. اًسىون 
 

 املـىن اًحالقي اشلي خرح ٕاًََ اًيداء ِف اًحُت الِٓت : .12

ال ِف ُمــاَمََذؼؼي       فَِم اخِلعاُم َوَبهَت اخلَعُم َواحلََىـُم   
ّ
 اي َبؾـَدَل اًٌـاِش ا

ق           ذ. اٌَوم واًـخاة           ٔب.اًخـجة               ة. اًيفي     ح. اًدضًو
 

 اًضحط اًعحَح حلرف ) اًسني ( ِف ُكمة )حتسة(   .13

َُ َوَزم    ُبؾِــُذُـــا هََؼؼؼراٍث ِمٌـــَم ظـاِذكـَـٍة      َبن حَتسَة اًَضحَم فميَن ََشُم

 ٔب. اًفذحة             ة. اًضمة            ح. اًىرست             ذ. اًسىون 
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 (  ٔبؾَذُا)  اجلذز اٌَلوي ًلكمة .14

َُ َوَزم    ُبؾِــُذُـــا هََؼؼؼراٍث ِمٌـــَم ظـاِذكـَـٍة     َبن حَتسَة اًَضحَم فميَن ََشُم

  ؿذُث ذ.                 ؿارح.               ؾورة.                 ؾَذٔب. 
 

 اَسـْت ( ٌسلالةل ؿَل : -اس خخدم اًضاؾر اًفـي املايض )هؼر  .15

ــُم  َِ ََصَ مـاثؼي َمن تـِ ـَــت َُكِ ىل َبَذتؼي         َوَبََس
ّ
 َبان اًّـَذي هََؼؼَر اَلؾـمى ا

ق اًلازء             ح. حتلق املـىن   وزحوثَ ٔب. اىْتاء ؿالكذَ ثس َف ازلوةل        ة.جضًو
 

 اًـاظفة ِف اًحُت الِٓت . .16

ــُم  َِ ََصَ مـاثؼي َمن تـِ ـَــت َُكِ ىل َبَذتؼي         َوَبََس
ّ
 َبان اًّـَذي هََؼؼَر اَلؾـمى ا

 ٔب. اًيدم                  ة.اًضوق             ح. ألمل واحلرست           ذ. اًفخر 
 

 اًىٌاًة ِف كول اًضاؾر ) ٔبانم مَئ حفوّن ( .17

 َبهـاُم ِمـيَء ُحفؼوّن َؾن َصؼواِزِذُــا        َوٌَسَِؼُر اخلََؼؼُق َحّراُــا َوََيَخِعــُم 

 ذ. االاضعراة   ح. زاحة اًفىر واًعمئيان        ـمَق         ة.اًسـاذت      ٔب. اًيوم اً 
 

 اًحُت اشلي ًدل ؿَل اؾخداذ اًضاؾر ثضـٍر  .18

 ٔب. َبهـاُم ِمـيَء ُحفؼوّن َؾن َصؼواِزِذُــا         َوٌَسَِؼُر اخلََؼؼُق َحّراُــا َوََيَخِعــُم 

ــمُ  َِ ََصَ مـاثؼي َمن تـِ ـَــت َُكِ ىل َبَذتؼي         َوَبََس
ّ
 ة. َبان اًّـَذي هََؼؼَر اَلؾـمى ا

ؼؼزه ؿٌََََـا َبن هُفـاِزكَِــُـْم         وِ  ـِ َ  خداهٌُـا ُنــيَّ َصؼؼيٍء تَـَدُنــم َؾــَدُم ح. ًـا َمؼن ً

ٍُ  اَّلَلُ  مـا  ثَبٔثؼؼوَن  َواًَىؼؼَرمُ  ُِـِجُزُنـــْم      َوٍَىؼَر  ذ. َنـــم ثَعَُدؼؼوَن ًٌَـــا َؾَدـًـا فَ
 

 اًحُت اشلي ًدل ؿَل اؾخداذ اًضاؾر تيفسة  .19

 ؼُر اخلََؼؼُق َحّراُــا َوََيَخِعــُم ٔب. َبهـاُم ِمـيَء ُحفؼوّن َؾن َصؼواِزِذُــا         َوٌَسَِ

ــمُ  َِ ََصَ مـاثؼي َمن تـِ ـَــت َُكِ ىل َبَذتؼي         َوَبََس
ّ
 ة. َبان اًّـَذي هََؼؼَر اَلؾـمى ا

ؼؼزه ؿٌََََـا َبن هُفـاِزكَِــُـْم         ِوخداهٌُـا ُنــيَّ َصؼؼيٍء تَـَدُنــم َؾــَدُم  ـِ َ  ح. ًـا َمؼن ً

ٍُ  اَّلَلُ  مـا  ثَبٔثؼؼوَن  َواًَىؼؼَرمُ ذ. َنـــم ثَ  ُِـِجُزُنـــْم      َوٍَىؼَر  عَُدؼؼوَن ًٌَـــا َؾَدـًـا فَ
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 املـىن اًحالقي اشلي خرح ٕاًََ اًيداء ِف اًحُت الِٓت : .21

ؼؼزه ؿٌََََـا َبن هُفـاِزكَِــُـْم              ِوخداهٌُـا ُنــيَّ َصؼؼيٍء تَـَدُنــم َؾــ ـِ َ  َدُم    ًـا َمؼن ً

ق           ذ. اٌَوم واًـخاة  ٔب.اًخـجة               ة. الاس خـعاف              ح. اًدضًو
 

 اًـاظفة اًحازست ِف اًحُت الِٓت : .21

ؼؼزه ؿٌََََـا َبن هُفـاِزكَِــُـْم              ِوخداهٌُـا ُنــيَّ َصؼؼيٍء تَـَدُنــم َؾــَدُم     ـِ َ  ًـا َمؼن ً

 ٔب. اًفخر           ة. ألمل واحلرست            ح. اًضوق            ذ. احلةّ     
 

 ٔبدم ( ِف اًحُت الِٓت : مـىن ُكمة ) .22

 ًَؼؼو َبنَّ  َبمَرُنــُم  ِمن  َبمرِهـا َبَمـــُم         مــا نـــاَن َبخَََلٌــا ِمٌُىــــم ِتَخىؼُرَمــٍة     

ةٔب.       رممذ.               نثْيح.                       تـَدة.             كًر
 

 ألسَوة اشلي جلبٔ ٕاًََ اًضاؾر ِف اًحُت الِٓت .23

نَّ املَــاِزَف ِف َبُـِي اًٌُؼؼِىى ِرَمــُم 
ّ
 َوتًٌَََــا ًَؼؼؼو َزَؾَُذـم  راَك َمـؼؼرِفـَـٌة         ا

غ ابًرحِي                     ح. اٌَوم واًـخاة       ٔب. اًخذنْي ابًواحة          ة. اًخـًر
 

 ذالةل حرهَة ٔبُي اٍهنىى .24

نَّ املَــاِزَف ِف َبُـِي اًٌُؼؼِىى ِرَمــُم 
ّ
 َوتًٌَََــا ًَؼؼؼو َزَؾَُذـم  راَك َمـؼؼرِفـَـٌة          ا

 ـَل         ح. اشلي وظي ٌَهناًة       ذ. اًـلول اًراحجةٔب. اًـلول اًعلْيت         ة. ٔبُي اً    
 

 ذالةل ألسَوة اإلوضايئ ِف اًحُت الِٓت  : .25

ًـَـُم  ٍُ  ازِلّ ًؼى  َمؼن  ِؾٌــَد
ّ
َُُِؼؼنَّ  ا َُ       ًٍُز ذي ِؾٌــدي َظواِؾُلــ َـّ  ًَِــَت اًَلمــاَم اً

ق           ذ. اًخّحرس               ٔب.اًخـجة  ة. اًيفي              ح. اًدضًو
 

ُســُم (اًىٌاًة ِف ) .26  : ال جَس َخِلــيه  ُِّبــا  اًَوّخـاَذُت  اًره

               كرُّبا ورسؿة اًوظول ٕاٍهياة.               تـدُا وصدت ٔبُواًِأب.

 مرحةل اًرحِياىْتاء ذ.             اًرسؿة ِف اًرحِي ح. 
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ُســُم ( ِف اًحُت الِٓت : .27  مفرذ ُكمة ) اًره

ُســُم  َبزى  اًٌَؼؼوى ًَلذَضٌَؼي ُنــيَّ َمرَحَـَـٍة          ال جَس َخِلــيه  ُِّبــا  اًَوّخـاَذُت  اًره

 ٔب. زمس            ة. زسوم                    ح. زَسة              ذ. زس ميّ     
 

 جلبٔ ٕاًََ اًضاؾر ِف اًحُت الِٓتألسَوة اشلي  .28

ُســُم   َبزى اًٌَؼؼوى ًَلذَضٌَؼي ُنــيَّ َمرَحَـَـٍة             ال جَس َخِلــيه  ُِّبــا  اًَوّخـاَذُت  اًره

غ ابًرحِي                     ح. اٌَوم واًـخاة      ٔب. اًخذنْي ابًواحة          ة. اًخـًر
  

 اًضاؾر ِف اًحُت الِٓتألسَوة اشلي جلبٔ ٕاًََ  .29

ًَِمؼن   َوذَّؾُْتــُـم   هـَـَدُم  ََحُدزَؼنَّ    َ ٌٌِـا           ً ِؼؼؼًرا َؾؼؼؼن َمِاِم  ًَِِئ حََرنؼؼؼؼَن ُُضَ

غ ابًرحِي                     ح. اخفاء احلّة       ٔب. اًخذنْي ابًواحة          ة. اًخـًر
 

 اجلذز اٌَلوي ًوكةل) ًعم ( ِف اًحُت الِٓت  .31

وسـاُن ما ًَِعــُم 
ّ
ــا            َوََشه ما ٍَىِسـُة اال  َصؼؼؼره اًِحالِذ مىـاٌن ال َظدًؼؼَق ُِّبِ

 ذ. ومص                 َصمح.                      ظامة.            ظمئب.     
 

 َشظ  كْي خاسم :ي الٓثَة ثخضمن اسَوة واحدت من ادل .31

     ما ثلدموا جتدٍو ؾيد ظل ٔب. ٕاْن جتْتد ثفرْخ                            ة. 

 حؼ. َمْن حياسة هفسَ ٌس خلم حاهل           ذ . ًوال املاء ملاث اًززغ 
 

 ٔبذات اًرشظ اجلاسمة يه  : .32

 ٔب. ًوال                   ة. ٕارا             حؼ. ُكاّم               ذ . حِامث 
 

 ٌرسق فلد رسق ٔبد هل من كدي( : اًضحط اًعحَح ًلكمة ) ٌرسق ( ِف كوهل :) ٕانْ  .33

 ٔب. اًضمة                   ة. اًسىون             حؼ. اًفذحة                ذ . اًىرست 
 

 ِف مجةل :) ٕاْن ثلرٔب ذزوسم ثيجح تخفوق ( فـي مضازغ جمزوم :  ٕاؾراة فـي اًرشظ .34

 ٔب. ابًىرست          ة. ابًسىون          حؼ. حبذف اًيون            ذ . حبذف حرف اًـةل 
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 ثخضمن ادلةل الٓثَة )  ٕاْن ًخحد اًـرة ثـُي ُكمْتم ( : .35

 ٔب. حرف َشظ خاسم                   ة. امس َشظ خاسم    

 حؼ. حرف َشظ كْي خاسم             ذ . امس َشظ كْي خاسم    
 

 ادلةل اًيت ثخضمن فـي َشظ جمزوم ابًسىون : .36

 ٔب. مىت ٌس خلِم اًفرذ ًـُي صبٔهَ              ة. ما ختِف من ظحاؿم ًؼِر ذامئًا   

دان              ذ . َمْن ًعفِ ٕاىل َشخ املـَل ٌس خ    فد مٌَحؼ. ٕاْن جسافرا جتدا ما حًر
 

 اًعفة املض هبة ِف اًلكامث اًخاًَة يه : .37

اة ة. ؿََمي              حؼ. فَرٌِخ                ذ .                 َحسوذ ٔب.   ثوَّ
 

 ظَلة املحاًلة ِف اًلكامث اًخاًَة يه : .38

 ٔب. فازوق             ة. محراء              حؼ. ُُشاغ                 ذ . وس مي. 
 

 املحاًلة ِف اًلكامث اًخاًَة يه :ظَلة  .39

 ٔب. مّحال              ة. َحَواُذ                  حؼ. َحَسٌن                   ذ . ُُشَاغٌ 

 اخاابث اًسؤال اًثاًر

 ذ   ؼٔب   ة   ح   ذ   ؼٔب   ة   ح   ذ ؼ  ٔب   ة   ح   ذ   ؼٔب   ة   ح  

1 .        . 2 .        . 3  .       . 4 .        . 

5 .        . 6 .        . 7 .        . 8 .        . 

9 .        . 11 .        . 11         .. 12 .        . 

13 .        . 14 .        . 15         .. 16 .        . 

17        . . 18 .        . 19 .        . 21 .        . 

21 .        . 22 .        . 23 .        . 24 .        . 

25 .        . 26 .        . 27 .        . 28 .        . 

29 .        . 31 .        . 31         .. 32 .        . 

33 .        . 34 .        . 35 .        . 36 .        . 

37 .        . 38 .        . 39 .        . 41 .        . 
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 ؿالمة  (  21: )   اًراتؽاًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؤال 

 اًيت ثَََ.اكرٔب اًيط الِٓت مث ٔبحة ؾن ألس ئةل 

حة، مثي: قحاز        َّة ثفاؿي كْي ظحَـّي حيدج ِف ٔبوسجة اجلسم اخملخَفة هدِجة ماّذت قًر واحلساس 

ة مثي املضاّذ  اًّعَؽ، ٔبو مواذ اًخّجمَي، ٔبو َصـر احلَواانث، ٔبو املواذ اًّسامة، ٔبو تـغ ألذًو

خان اًياجت ؾن ؾواذم ًح احلَوّي ا َازاث، وذخان اًّسجائر، وؾن َكئياث ًْسَني، فضاًل ؿَل ازله اًس ّ

خائر واًّسجاذ واملالثس، ويه ثعي  ظلْيت ثـُش ِف اًفراص ذاخي اًلرف املىذّؼة ابًىذة واًس ّ

َّج ألماهن اًيت وظَْت ٕاٍهيا،  ق اًفم ٔبو ألهف ٔبو اٌَمس ٔبو احللن، فْت ٕاىل ذاخي اجلسم ؾن ظًر

َّة ثؤ  ّة احملَعة فِؤذي رضل ٕاىل ثوزله ٔبحسام مضاّذت ذفاؾ ثر ِف اًًّس َج املعاة واًّضـْياث ازّلمًو

َّة دة ٔلؾراط احلساس   .املسخِّ
 

حة . .1  جروثٌُاث ثخواخد ِف ازلم واًسوائي اجلسمَة ألخرى ًفرسُا اجلسم إلضـاف ألحسام اًلًر

ة   ة.      ٔبوسجة اجلسمٔب.       ألحسام املضاذتذ.       اجلَوة ألهفِةح.    اًضـْياث ازلمًو
 

ة واحدت  ًدسمح ٌَمواذ  .2 ا من ظحلة خًَو خىون خداُز كٌواث ذكِلة خدا جض حَ اًضـر ، ًو

 اًلذائَة اًعلْيت تخلذًة اخلالاي حوًِا  .

ة    ٔب. ٔبوسجة اجلسم    ح. اجلَوة ألهفِة       ذ. ألحسام املضاذت       ة. اًضـْياث ازلمًو
 

ف ألهفي ؿرب  .3 فذحاث خاظة ، ثلؽ ُضن ؾؼام ادلجمة فراكاث مََئة ابًِواء ثخعي ابًخجًو

 واًوخَ .

ة        ح. اجلَوة ألهفِة       ذ. ألحسام املضاذت ٔب. ٔبوسجة اجلسم     ة. اًضـْياث ازلمًو
 

مجموؿة مذاكمةل من خالاي ذمازةل من هفس املًضبٔ ، واًيت حتمي وػَفة حمدذت َكًًس َج اًعاليئ ،  .4

ا من ٔبوسجة اجل   سم .واًًس َج اًـعيب ، وكُْي

ة         ٔب. ٔبوسجة اجلسم  ح. اجلَوة ألهفِة       ذ. ألحسام املضاذت   ة. اًضـْياث ازلمًو
 

 مرط ٌسخة ثضَق مذلْي ِف اًلعحاث اًِوائَة ، جتاواب مؽ مثْياث خمخَفة . .5

ة          ح. اًرتو اًلعيبّ   ذ. احلساس َة       ٔب. ٔبوسجة اجلسم       ة. اًضـْياث ازلمًو
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 املـَوماث اًوزازَة اًيت حيمَِا لك َكئن يح .مجموؿة  .6

 ٔب. ٔبوسجة اجلسم       ة. اًرتهَة اجلَِن          ح. اًرتو اًلعيب       ذ. احلساس َة
 

 مفرذ ُكمة ) ؾواذم ( . .7

 ٔب. ؿدم             ة. ؿاذم                    ح. ؿدوم                ذ. ؿاذمة    
 

 ٕاحدى اخلعائط الٓثَة ًُست من خعائط امللاةل اًـَمَة .  .8

َّة          ة. والاسدٌاذ ٕاىل احللائق                          ٔب. اس خخدام املععَحاث اًـَم

 ح. خماظحة اًـلي.                         ذ. نرثت اس خخدام اًعوز اًفٌَّة    
 

 ( ِف ُكمة ) اًحًسَني (  اًحاء اًضحط اًعحَح حلرف )  .9

 ٔب. اًفذحة             ة. اًضمة            ح. اًىرست             ذ. اًسىون 
 

َّةًلكمة )  اجلذز اٌَلوي .11  (   حساس 

 حسةذ.              حسسح.               حُسة.               حاشٔب. 
 

 امس اًىذاة اشلي ُبخذ مٌَ ُذا اًيط  .11

ِْغ اخلاظر     ح. حضى اإلسالم       ة. اًلذاء واًوكاًة من ألمراط  ٔب. جفر اإلسالم    ذ. ف
 

 امس َكثة امللاةل اًيت ٔبخذ مهنا ذزش احلساس َة . .12

 ٔب. ٔبمحد ٔبمني          ة. حامل انيج              ح. هرص مـّوط          ذ. محمد اًيلّاص
 

 (   اًفعرايث( ِف ُكمة ) اًفاء اًضحط اًعحَح حلرف )  .13

 ٔب. اًفذحة             ة. اًضمة            ح. اًىرست             ذ. اًسىون 
 

 اجلذز اٌَلوي ًلكمة ) وسائد (   .14

 ٔب. ساذ               ة. سوذ                ح.س َد                 ذ. وسد
 

 هوغ امللاةل اًيت ٔبخذ مهنا اًيط  .15

َّة َّة                ح. ذًًِّة                 ذ. احامتؾَّة              ٔب.ؿَم  ة. ٔبذت
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 اجلذز اٌَلوي ًلكمة ) اًلذاء (   .16

 ٔب. كذي              ة. كذو               ح.كذا                ذ. كذوّ 
 

ة ( ِف ُكمة )اًراء اًضحط اًعحَح حلرف )  .17  (   اًّرتًْو

 ٔب. اًفذحة             ة. اًضمة            ح. اًىرست             ذ. اًسىون 
 

 : ُو( اُدان اًرصاظ املس خلمي رصاظ اشلٍن ٔبهـمت ؿَهيم  ) :  هوغ اًحدل ِف كوهل ثـاىل .18

 ٔب.معاتق             ة. ثفعَي              حؼ. تـغ من لك              ذ .اص امتل.
 

ََِالً ) :  ثـاىلهوغ اًحدل ِف كوهل  .19 َُ كَ َُ َبْو اهُْلْط ِمٌْ ََِاًل  ِهْعَف الَّ كَ
ّ
َي ا َْ َّ ُي  ُكْم اٌَ ّمِ َا اًُْمزَّ  :ُو( َبُّيه

 ٔب.معاتق             ة. ثفعَي              حؼ. تـغ من لك              ذ .اص امتل.
 

 ( . فلْيمه ٔبحرتم اًياش : قيهّيم و ) : ثـرة ُكمة ) قِّن( ِف مجةل .21

 تدل مرفوغ      ة. تدل مٌعوة         حؼ. تدل جمروز       ذ .تدل مدِن ؿَل اًضم ٔب.
 

 ( ٔبفاذثِن املىذحة مراحـِا: ) ِف مجةل)مراحؽ(  اًضحط اًعحَح ٔلخر ُكمة .21

 ٔب. اًضمة             ة. اًفذحة               حؼ. اًىرست              ذ .اًسىون
 

 ( ٔبفاذثِن املىذحة مراحـِا: ) ِف مجةل)مراحؽ(  اًضحط اًعحَح ٔلخر ُكمة .22

 ٔب. اًضمة             ة. اًفذحة               حؼ. اًىرست              ذ .اًسىون
 

 :  خاء تدل ) اص امتل ( ِف مجةل .23

ساِهَ ة.     ٔب. كرٔبُث اًىذاة مـؼمَ             َ : كَِحَ ًو              املرء تبٔظلًر

 ًعمِئه اًلازُئ ٕاىل املىذحة حّوُِا اًِاذئ ذ . وظي املدؾوون هعفِم         حؼ. 
 

 : ٔلّن مضازؿَ) َمْىـخَة(  ؿَل) نخة (  ًُعاػ امس املاكن من اًفـي .24

 ساهن اًـني -ذ مضموم اًـني     -ح مىسوز اًـني -ٔب.مفذوخ اًـني       ة
 

 : ) زؾى ( ًُعاػ امس املاكن من اًفـي .25

 َمْرؾيّ  -ذ َمْرَؾى                -ح       ُمْرَؾى   -ة               ٔب.َمْرَؾي
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 : ٔلهَّ من فـي) َمْوِزذ (  ؿَل) وزذ (  ًُعاػ امس املاكن من اًفـي .26

  مضازغ مىسوز اًـني -ٔب. مضازؿَ مفذوخ اًـني          ة

 مـخي مثال واوي -ذ مضازؿَ مضموم اًـني      -ح
 

 سمان يه  : ادلةل اًيت ثضميت امس .27

 (       ة. املَْوِزذ اًـذة نثْي اًزحام . )سالٌم يه حىت َمَعََؽ اًفجرٔب. 

ََْىرَِي َؾِن اَلَرى    حؼ. اًياذي اًثلاِف ُمذََلى اًض حاة       ذ .  ٌِ  وِف اَلَْزِط َمٌْبٔى 
 

َرط ( ) ؾرط ( ًُعاػ امس املاكن من اًفـي .28 ـْ  : ) َم

        خعبٔ   -ٔب.حص               ة

 

 

 اخاابث اًسؤال اًراتؽ

 ذ   ؼٔب   ة   ح   ذ   ؼٔب   ة   ح   ذ ؼ  ٔب   ة   ح   ذ   ؼٔب   ة   ح  

1 .        . 2 .        . 3 .        . 4 .        . 

5 .        . 6 .        . 7 .        . 8 .        . 

9 .        . 11 .        . 11         .. 12 .        . 

13 .        . 14 .        . 15         .. 16 .        . 

17 .        . 18 .        . 19 .        . 21 .        . 

21 .        . 22 .        . 23 .        . 24 .        . 

25 .        . 26 .        . 27 .        . 28 .        . 
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 :  اخلامساًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؤال 
ة اًخاًَة من كعَدتاكرٔب  - بٔ   :مث ٔبحة ؾن ألس ئةل اًيت ثَهيا )سبٔنخة ؾيم اي وظِن( ألسعر اًضـًر

 سبٔنخُة ؾيَم اي وظِن

 ٌَّضوِق جسىُن زحةَل اًّزمنِ ؤبزمُس ًوحًة 

 ؤبزفُؽ زاًًة ٌَُحّةِ ٔبمحَُِا وحتمَُِن

 سبٔنخُة لكَّ ما ٔبُوى

َو ٕاىل اًَوَظنِ   وما حَيْ

 سبٔرهُر ٔبهّم اًخرُْشى

 ولكه اخلِْي ٌَخرَشِ 

 فبِٓت ُكاّم ُخَفْت 

وق ثعَُحِن  ِػالُل اًضَّ

 وبِٓت ُكاّم امذّدْث رزاؿَُم يَكْ ثـاهَلِن

 ثضوٍق مّث حُتضيَِن

 سبِٓت ُكاّم ّنضْت 

ُِْر جسبًُِٔن  ُزابَك اًعه

َاْمِء واًلمرِ   سبِٓت ِف صـاغ اًّضمِس واًؼَّ

ىب َظْوؿًا  سبٔزِحُؽ ٌَره

 ؤبمحُي قرتيت صوكًا

 ؤبظوي زحةَل ألاّيِم وألوخاغِ وامِلَحنِ 

 سبِٓت حاًاَم ثدؾو

 تال خِيٍ 

 وال ظْيٍ 

 وال ُسفنِ 

خْحَق   ؾٍززًا نيَت ًو

 مدى ألايِم اي وظِن

 

 .(سبٔنخُة ؾيم اي وظِن ) امس اًضاؾر اشلي نخة كعَدت  .1

 ٔب. ؾراز       ة. حِدز محموذ          ح. محموذ فضَي اًخي       ذ. ؿيل اجلازم    
 

 .(سبٔنخُة ؾيم اي وظِن ) كعَدت  ازلًوان اشلي ٔبخذْث مٌَامس  .2

 ٔب. َشاغ اٌََي واًعوفان       ة. خداز الاهخضاز              

ق               ذ. اقيَاث اًعمْت والاكرتاةح. ُا     مش اًعًر
 

 (:     زحةل ألايم وألوخاغ وامِلَحن ؤبظوي  ذالةل اًسعر : ) .3

 كراز اًـوذت ٕاىل اًوظن تـد ٔبْن ٔبثـحخَ اًلرتةة. ؾوذت اًضاؾر ٕاىل وظيَ ِف لك اًؼروف .    ٔب.     

 ًن ًـوذ ٕاىل اًوظنذ. ًعوي تفىرت اًـوذت ٕاىل وظيَ                  ح.    
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 ذالةل حىراز ال اًيافِة ِف كوهل "تال خِي، وال ظْي، وال سفن". .4

 ٔب. ؾوذت اًضاؾر ٕاىل وظيَ مذحللة مؽ هفي وحوذ وس َةل ثلهل    

 ة. ًن ٌس خعَؽ اًـوذت ٕاٌَل وظيَ   

 ح. اًـوذت ٕاىل اًوظن كْي وازذت ؾيد اًضاؾر   

 اًعْياًسفن و ذ. ًن ًـوذ ٕاىل اًوظن تواسعة اخلَي و     
 

 ذالةل اس خخدام اًسني ِف كوهل : سبٔرهر، سبِٓت، سبٔحـي، سبٔتلى . .5

 ٔب. حرف اًسني ًـعََ ألمي     

 ة. ثدل ؿَل ٔبْن اًـوذت مس خحَةل  .   

 ح. ثدل ؿَل املس خلدي اًحـَد، مبـىن حتلق ٕاجناس ُذٍ ألفـال ِف اًحـَد.   

ة .     ة، مبـىن حتلق ٕاجناس ُذٍ ألفـال ِف اًلًر  ذ. ثدل ؿَل املس خلدي اًلًر
 

 كمية ثوػَف اًّضاؾر ٔبفـااًل من مثي: "جسازم، ثـَو، ثيازم"؟  .6

 ٔب. ثدّل ؿَل اًخىرب    

 ة. ثدّل ؿَل اًسمو واًـَو واًرفـة.   

 ح. ثدّل ؿَل ٔبهَّ مس خلٍن ؾن وظيَ   

 اًوظنذ. ثدّل ؿَل ٔبهَّ ًححر ؾن     
 

 اًسعر اشلي ظوز اًضاؾر حراة اًوظن تًدغ ظدٍز .7

 ٔب. سبٔتلى فِم ال ٔبُوى سواك مًدى    

 ة. سبٔحـُي من حراتِم ٕاْر جسازم َخْفلَة اًعْدزِ    

رِ     ُْ ُذ كْسوَت ازلَّ م ما ًحّدِ ُِ  ح. ؤبقسُي ِف مِا

ْمرِ ذ. ؤبِوسُج ِمْن زتَـِ      ـُ ُ ُّْبَجَة اً  َم ما َيسّلِ
 

 كسوت ازلُر ابٔلوساد اًيت ثلسَِا مِاٍ اًوظن اًسعر اشلي ظوز .8

 ٔب. سبٔتلى فِم ال ٔبُوى سواك مًدى    

 ة. سبٔحـُي من حراتِم ٕاْر جسازم َخْفلَة اًعْدزِ    
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رِ     ُْ ُذ كْسوَت ازلَّ م ما ًحّدِ ُِ  ح. ؤبقسُي ِف مِا

ْمرِ      ـُ ُ ُّْبَجَة اً َم ما َيسّلِ ـِ  ذ. ؤبِوسُج ِمْن زتَ
 

 ٔبّن حّة اًوظن ًدٌازم ِف هفس اًّضاؾر حىّت ذماثَ اًسعر اشلي ًُدّل ؿَل .9

 ٔب. سبٔتلى فِم ال ٔبُوى سواك مًدى    

 ة. سبٔحـُي من حراتِم ٕاْر جسازم َخْفلَة اًعْدزِ    

رِ     ُْ ُذ كْسوَت ازلَّ م ما ًحّدِ ُِ  ح. ؤبقسُي ِف مِا

ْمرِ ذ. ؤبِوسُج ِمْن زتَـِ      ـُ ُ ُّْبَجَة اً  َم ما َيسّلِ
 

 فَِ اًضاؾر ؾن حضوز اًوظن ِف هفسَ وخمََخَ وؾلهل .اًسعر اشلي ًـرب  .11

 ٔب. سبِٓت ِف زايخِ اٌََِّي ٕاؾعازاً     

 ة. وبِٓت ِف وس مي اًفجِر ٔبحالًما   

 ح. فبٔهت اًـامُل املززوُغ ِف راِت   

َُْف واًِوخداُن ِف ألفاكِز واًّعوزِ       ذ. ٔبهَت اًّع
 

 مـىن تني )زؤاي ( .11

 ٔب. ما ٍرى ِف اًَلؼة          ة. ما ٍُرى ِف اًيّوم    

 ذ. ال َشء ّمام رهر   ح. اًيشء اًواحض              
 

ة .12  وفّق اًّضاؾر ِف اس خخدام ُكمة  )زؤاي ( ِف ألسعر اًضـًر

 ٔب. حص          ة. خعبٔ     
 

 اًحُت اشلي ًدؾو اًضاؾر  فَِ ًوظيَ ابذلاًة . .13

 ٔب. سبِٓت ِف زايخِ اٌََِّي ٕاؾعازاً     

 ة. ثيازم ِف حمّحِدٌا   

 ح. حامَك ظل اي ٔبزذنه اي وظيًا   

 رؤاي ٔبهَت حتمَُِاذ. ج    
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 اًحُت اشلي ًخضمن فـاًل ًدّل ؿَل مـىن اٍمنّو. .14

 ٔب. حامَك ظل اي ٔبزذنه اي وظيًا    

 ة. ثيازم ِف حمّحِدٌا   

 ح. ًخَْخِفَق ِف ذايِز اجملِد ُمَِِْمةً    

 ذ. جرؤاي ٔبهَت حتمَُِا    
 

 اًسعر اشلي ًدّل ؿَل ٔبّن اًضاؾر حية حلرافِة تسلٍ املخيوؿة .15

 ٔب. فسّجَْيا ضَل ألسامَء ال حُتىص تال ؿدذِ     

 ة. ؤبهَت ًيا جلّكِ مـامِل ازّلهَا وحتضُييا   

 ح. ؤبهّم ِف حٌااي اًلَة جسُىٌُِنُ    

ان سِاًل وحصراءَ ذ. بٔ       حدهَم ِف ازله
 

 اس خخرْح من اًلعَدت ما ًُدّل ؿَل زفغ اًضاؾر فىرت الاكرتاة اًيفيس .16

 ٔب. وخْفَلَة واذَي اًـرِة     

 ة. ؤبهَت ًيا جلّكِ مـامِل ازّلهَا وحتضُييا   

 ح. فىَِف ٔبهوُن ملرتاًب؟   

ان سِاًل وحصراءَ ذ. بٔ       حدهَم ِف ازله
 

َاْمِء واًلمِر (اجلذز  .17  اٌَلوي ًلكمة ) صـاغ ( ِف اًسعر )سبِٓت ِف صـاغ اًّضمِس واًؼَّ

 ٔب. صاغ                 ة. ٌضّؽ                 ح. صـؽ                 ذ. صـضؽ    
 

 اًضحط اًعحَح حلرف ) اًضاذ( ًلكمة ) حتضيِن( ِف اًسعر ) ثضوٍق مّث حْتضيَِن ( .18

 اًىرست               ذ. اًسىون ة. اًضمة                 ح.        ٔب. اًفذحة             
 

ُ  اًعحَحاًضحط  .19 َم ما َيسّلِ ـِ حلرف ) اًسني( ًلكمة ) ٔبوسُج ( ِف اًسعر ) ؤبوسُج ِمْن زتَ

ْمِر ( ـُ  ُّْبَجَة اً

 ذ. اًسىون               ٔب. اًفذحة                 ة. اًضمة                 ح. اًىرست    
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21. ) َْيِ  اًضحط اًعحَح حلرف ) اًحاء( ًلكمة ) اًحًِاِن ( ِف اًسعر )َمَؽ اًخّازخِي واًحًِاِن واًّسِ

 اًىرست               ذ. اًسىون ٔب. اًفذحة                 ة. اًضمة                 ح.    
 

 رْشى (مجؽ ُكمة )اًخرُشى( اًوازذت ِف ) سبٔرهُر ٔبهّم اًخُ  .21

 ح. ِثرش               ذ. ثضازاثٔب. اًخرُش                 ة. اًخَضائر                
 

 مجؽ ُكمة ) اًِخضازت ( .  .22

 ح. ِثرش               ذ. ثضازاثٔب. اًخرُش                 ة. اًخَضائر                
 

ىب  .23  َظْوؿًا (مفرذ ُكمة ) اًرىب ( ِف كوهل : ) سبٔزِحُؽ ٌَره

تْوت             ح. اًراتَة               ذ. زايب      ٔب. اًرتو                 ة. اًرَّ
 

 ُو ) كْيك(مـىن ُكمة ) سواك ( ِف كوهل : ) سواَك... سواَك اي وظِن (  .24

            خعبٔ ة.                  حصٔب.     
 

 ٔبمام اًّضاؾر ِف ثَحَة هداء اًوظن(من ألتَاث اًيت ثدل ؿَل ٔبّن )اًـوائق ال ثلف  .25

 سبِٓت حاملا ثدؾو تال خِي وال ظْي وال سفن  

 ٔب. حص                 ة. خعبٔ      
         

 من ألتَاث اًيت ثدل ؿَل )مدى معق ازثحاظ  اًضاؾر توظيَ( .26

 ؤبهت احلة اي ٔبزذن

 ٔب. حص                 ة. خعبٔ               
 

 ادلةل اًيت ثخضمن فـاًل مضازغ مٌعوة ابًفذحة اًؼاُرت ؿَل بٓخٍر يه:  .27

 ٔب. جياسي ظل ابإلحسان ٕاحساان             ة. )ٕاال ثذهرت ملن َيىش (     

 حؼ. ثـِد ٔبْن ًخِن اًوظن                    ذ . ًن ًحلى ِف اًـمي    
    

 امللدزت ٌَثلي يه: ادلةل اًيت ثخضمن فـاًل مضازؿا مرفوؿًا ابًضمة  .28

از ُذا اًـام  ٔب. ال ًدهو من ُذا املاكن                   ة. مل ثمُن ألُس

غ ٌُسلى من ُذا ازلواز          ذ . ازلٍن ٍهنىى ؾن ُذا اًـمي       حؼ. املًر
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 ( فـي مضازغ  : ؿَل اًلايض ٔبن ًليض ابحلق( ِف مجةل  ) ًليضًـرة اًفـي ) .29

 ٔب. مرفوغ ابًضمة اًؼاُرت               ة. مٌعوة ابًفذحة امللدزت                     

 ذ. جمزوم حبذف حرف اًـةل       حؼ. مٌعوة ابًفذحة اًؼاُرت       
  

 ( خَُت ِف مدًية اًرايط حوةل) ِف مجةل(  حوةل)  اًضحط اًعحَح ًفاء ُكمة .31

 ٔب. اًضمة             ة. اًفذحة               حؼ. اًىرست                 ذ .اًسىون 
 

 (وزة اجليدي ؿَل اًـدو وزحة ألسد)  ِف مجةل(  وزحة)  اًضحط اًعحَح ًفاء ُكمة .31

 ٔب. اًضمة             ة. اًفذحة               حؼ. اًىرست                 ذ .اًسىون 
 

 (ؿاذ معدز املرت من اًفـي )  .32

َدت               حؼ. َؾْوَذت واحدت               ذ .  َْ  َؾْوَذت ٔب. ِؾْوَذت              ة. َؾ
 

 (اهعَق معدز اًَِئة من اًفـي )  .33

 اهعالكة ألتعال  ٔب. اهعالق             ة. اهعالكة           حؼ. اهعالكة واحدت            ذ . 
             

ْفَوت ( ُو )ُفا )  امس املرت من اًفـي .34 ُِ) 

 ٔب. حص            ة. خعبٔ           
 

 (ِكؼؼْوةَل ( ُو )كال امس اًَِئة من اًفـي )  .35

 ٔب. حص            ة. خعبٔ               
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 اخاابث اًسؤال اخلامس

 ذ   ؼة   ح  ٔب    ذ   ؼٔب   ة   ح   ذ ؼ  ٔب   ة   ح   ذ   ؼٔب   ة   ح  

1 .        . 2 .        . 3 .        . 4 .        . 

5 .        . 6 .        . 7 .        . 8 .        . 

9 .        . 11 .        . 11         .. 12 .        . 

13 .        . 14       .  . 15         .. 16 .        . 

17 .        . 18 .        . 19 .        . 21 .        . 

21 .        . 22 .        . 23 .        . 24 .        . 

25 .        . 26 .        . 27 .        . 28        . . 

29 .        . 31 .        . 31 .        . 32 .        . 

33 .        . 34 .        . 35 .        . 36 .        . 
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 ؿالمة  (  21: )   اًساذشاًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؤال 

 ثَََ.اكرٔب اًيط الِٓت مث ٔبحة ؾن ألس ئةل اًيت 

ِف حماوةل اسدِـاة زوخ اًـرص وحتّدايثَ، هدزك ما زلًيا من مْياج حضازّي وحراج س َايّس      

ّة واًوحؼاذئ اًلومِّة واحلــى مدؼَـي ؾؼؼرن املاضؼؼة ثبّٔسست ِف اًلــــوّنضة ؾرتِّ  دت والاس خلالل ــًر

ي جضّق ؼؼة ُوـــِف ُذٍ اٍهنضة املحازنو املس خلدي ؼؼؼرت اًحـَدت حنؼّدم. نام جتَّت اًيؼــواملساوات واًخل

ة اًلومِّة. فىؼؼظًر ّة واًًُِو ف ــا خّدي اًرّشًــة محَِــاًة ٔبمّ ــاهت ُذٍ معـــق اًـمي من بٔخي احلًر

ة ـــا اًـرتِّ ــا ٕاىل مس خلدي مرشق ٔلّمذٌــؽ ٔبتياهئــو مؼو ٍرهؼُو -راٍؼؼؼة ظل زـظِّ  –ي ؼني جن ؿَــاحلس

وهل" ؼؼؼاء س يّة زســـا ٕاهاّم كامت ًخبًَٔد احلّق وهرصت اًـدل، وٕاؾزاس نخاة ظل وٕاحِكائاًل: "ٕاّن ّنضخي

وتـد مروز ما ًلازة املئة ؿام ؿَل ُذٍ ازّلؾوت، ما ًسيا وس خذهر جلّك اؿزتاس امليعَلنْي ألساس َنْي 

َّة اًىربى : حفغ هرامة اًـروتة واٍمتّسم ة ًلد ثعّدِث ــة اًّسامِـــالم اًيّخَِـــتلمَي اإلس  ٌَثّوزت اًـرت

ِف اًوكت هفسَ، ٔبّن اإلسالم  دت ـــ؛ مؤنِّ  افةـــن احليَف  ازّلٍن   اللـــوزت ملؼاُر اس خلؼؼؼُذٍ اًث

ّة واًخلَْي سَميـــواًخلّدم ِظْيوان ال ًفرتكان ،. وَكن من ٔبتياء ألمّ  اّن، ـــان اًخسذــــة اًخّواكني ٕاىل احلًر

مّت فَِ ثفىِم الاسددداذاشلي َكن ًخعَّؽ ٕاىل م   س خلدي ًخحلّق فَِ اإلظالخ املًضوذ، ًو
 

 َكثة  ذزش ) اًفىر اًـريب ( ُو .1

 احلسن جن ظالل    ة. هرص مـوط    ح.  املطل ؾحد ظل     ذ. محمد اًيلاص . بٔ 
 

 اًفّن ألذيب اشلي ًًمتي ٕاًََ ذزش ) اًفىر اًـريب ( .2

 امللاةل            ة. اًرواًة             ح. اًسْيت              ذ. اًلعة  . بٔ 
 

 .    املحاذئ اًيت  كامت ؿَهيا اٍهنضة اًـرتَّة يه .3

ّة واًوحدت والاس خلالل واملساوات واًخلّدم.   . بٔ   اًلومِّة واحلًر

 ثبًَٔد احلّق وهرصت اًـدل، وٕاؾزاس نخاة ظل وٕاحِاء س يّة زسوهل   . ة

 اًـروتة واٍمتّسم تلمَي اإلسالم اًيّخِةل اًّسامِة   حفغ هرامة  . ث
                                   

 مـىن ُكمة ) ٍرهو ( اًوازذت ِف اًيط . .4

 ذ. ًدَي اًيؼر             ح. ٌضازك               ة. ٌس متؽ         ٍروغ    . بٔ 
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 وحتداّيثَ ( .ذالةل اًـحازت الٓثَة:  ) ِف حماوةل اسدِـاة زوخ اًـرص  .5

  ة.  امذداذ اًـرص وثعوزٍ       ح.  ما ميّّي ؾرصان احلايل ؾن كٍْي      ٔب. ٔبخذ ٔبفاكز اًـرص
 

ة( . .6  اًضحط اًعحَح حلرف )اًِاء( ِف ُكمة )واًًِو

 اًضمة            ة. اًىرست                ح. اًفذحة              ذ. اًسىون   . بٔ 
                                      

و ٍرهو مؽ ٔبتياهئا ٕاىل مس خلدي مرشق ٔلّمذيا اًـرتَّة( . .7  ذالةل اًـحازاث الٓثَة:  ) ُو

 وحدت اًرؤًة         ة. ثيوغ ألزاء         ح. اًححر ؾن املس خلدي . بٔ 
 

 سخة وظف  اٍهنضة ) ابملحازنة (. .8

 سزؾت تذوز اخلْي     ة. كامْت ِف ٔبماهن ملدسة         ذ. ٔبظَلِا اًرشًف حسني  . بٔ 
 

 اجلذز اٌَلوي ًلكمة : )مْياج( اًوازذت ِف اًيط .   .9

 ٔب. زاج              ة. مرج                  ح. ٍرج               ذ. وزج   
  

 افر حللوق اإلوسان ( .مـىن ُكمة  :  ) اًسافر  ( ِف ؾحازت  )  والاىْتاك اًسّ   .11

 اًؼامل           ة. املىضوف اًواحض                  ح. اًلوي . بٔ 
 

ذالةل اًـحازاث الٓثَة: )اًححر ِف اًلمي اإلوساهَّة املضرتنة ٌسِم ِف وضف اًوخَ احللِلّي  .11

 ٌَخّعرف(

 ٕاػِاز حلِلة اًخعّرف اشلي ًدسرت  وزاء زذاء بٓخر ال ميثهّل . بٔ 

 واًدسرت ؿَََ تـحازاث مجَةل .ٕاخفاء حلِلة اًخعرف  . ة

 اًخعرف حزء من اًلمي اإلوساهَة اًاكمٌة ِف ذاخهل . ث
 

 الٓخر. ذالةل اًـحازت : ٕاّن اٍمتّسم ابس خلالًيا اًثلاِّف ًـَد جتدًد اًـلي اًـريّب امليفذح ؿَل .12

 اًخـعة وؿدم كدول الٓخٍرن  . بٔ 

 اًحـد ؾن اًخـّعة، وثلدي الٓخر   . ة

 ألخذ تبٓزاء الٓخٍرن واؾامتذُا    . ث
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 مفرذ ُكمة ) ثّواكني ( ُو : .13

 ثَواق               ة. ثوق            ح. ًتئق           ذ. ثّواق . بٔ 
  

 مـىن ُكمة  :  ) سْيوزت ( ِف ؾحازت  ) ال ًـّد اًخّازخي سْيوزت رسذًة ( . .14

 اًحلاء ؿَل حاٍل واحد          ة. اًيوم اًـمَق         ح. الامذداذ والاس متراز   . بٔ 
                             

 ( . ْيوانظِ ( ِف ؾحازت  )، ٔبّن اإلسالم واًخلّدم  ظيوان) مـىن ُكمة : .15

 املثي واًيضْي. ذ             هوغ من ألُشاز. ح           مذفّركـان. ة         ال ًخفلان .بٔ 
  

 اًّسنَن  ٔبحد والاخذالف( ِف اًسعر )اًّسنَن ( ًلكمة )اًسنياًضحط اًعحَح حلرف )  .16

 (اًىوهَّة

 اًىرست               ذ. اًسىون ٔب. اًفذحة                 ة. اًضمة                 ح.
 

 ( اًوازذت ِف اًيط .   الاىْتاكاجلذز اٌَلوي ًلكمة : ) .17

 هخَ ذ.              ّنمح.                  اّنمة.              ّنىىٔب. 
 

 (  .   اًّعائفيّ اجلذز اٌَلوي ًلكمة : ) .18

   ظّوفذ.               ظوفح.                  ظافة.              ظَفٔب. 
 

 (.  ظيوان : ) مفرذ ُكمة .19

 ظوانذ.               ظونح.                  ظانة.             ظيؤب. 
   

 ( ًفرتكان ْيوان الظِ اإلسالم واًخلّدم امللعوذ تـحازت )  .21

            ٔبمهَة اٍمتّسم ابإلسالم ِف مواْجة ألخعاز احملَلةٔب. 

                 زسال اإلسالم اًسمحة ثدؾو ٕاىل اٍهنضة واًريق اإلوساّن ة. 

َ ح.                 اًّعوزت احللِلِة اًّسمحة ٌسلٍن اإلسالسم ثخـرط ٕاىل ٔبكىس ٔبصاكل اًدّضًو

 اإلسالم زاؾي حلوق اإلوسان اشلي هّرمَ ظل ثـاىل و اس خخَفَ ِف ألزطذ. 
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ّة واًخلَْي سَامين مـىن ُكمة ) املًضوذ ( ِف ؾحازت ) .21 وَكن من ٔبتياء ألّمة اًخّواكني ٕاىل احلًر

 ( وذضالخ املً ظاشلي َكن ًخعَّؽ ٕاىل مس خلدي ًخحلّق فَِ االٕ  اًخس خاّن،

 املعَوةذ.              املخوكؽح.                  اًرضوزية.            اًاكمئب. 
 

 اًـؼمية احلضازاث ٔبنّ  هًىس املـىن اشلي حتمهل ؾحازت ) اًدسامح ٌَجمَؽ ( ِف ؾحازت : ) وال .22

 صـاًزا (" ٌَجمَؽ اًدّسامح" من وثخّخذ ٌَخيوّغ اجملال ثفسح

            احلاخة ٕاىل اًخجدذ ِف خمخَف املَاذٍن ، وثـٍزز زلافة اًـمي واملضازنة واإلتداغ اإلجناسٔب. 

                 ثفيش اًخـعة ٌَعائفة ٔبو اًـلِد ووضوء احلواحز وسايذت اًخحاؿد تني َشاحئ اجملمتؽ اًواحد ة. 

               اًدساُي واًخُسْي ِف اًخـامي مؽ اًىخٍرن وثلدَِم ؿَل اخذالف ٔبذايّنم ٔبو ٔبحٌاسِم  ح. 

 اًحـد ؾن اًخـدذًة اًثلافِة ٔلّن رضل ًـّد من ماكمن اًضـف ذ. 
 

 رهر َسّو ألمْي احلسن ِف هط ) اٍهنضة اًـرتَة املخجدذت ( ٔبمهَة ثبٔسُس ظيدوق ؿاملّي : .23

                 ًخـٍزز زلافة اًـمية.            زلمع املِجٍرنٔب. 

 ٌَخـاون الاكذعاذيذ.              ٌَزَكت واًخاكفيح.  
 

 ادلةل اًيت وزذ فهيا اًـدذ واملـدوذ تعوزت حصَحة.  .24

 ٔب. كرٔبُث زالزَة ؾرَش زواًًة.            ة. كرٔبُث زالَج ؾرَش زواًًة.      

 ح. كرٔبُث زالَج ؾرشَت زواًًة.          ذ. كرٔبُث زالزَة ؾرشَت زواًًة.    
   

 . ادلةل اًيت وزذ فهيا اًـدذ واملـدوذ تعوزت حصَحة .25

ٌد زالَج نخٍة.       ٌد زالزَة نخٍة.      ة. ظاًَؽ ًس  ٔب.ظاًَؽ ًس

ٌد زالزُة نخٍة.  ٌد زالُج نخٍة.     ذ. ظاًَؽ ًس  ح. ظاًَؽ ًس
      

  ادلةل اًعحَحة ذّما ًبِٔت يه    . .26

 ة. اصرتك ِف اًّرحةل مخسَة ؾرشَت ظاًًحا.            اصرتك ِف اًّرحةل مخَس ؾرَش ظاًًحا.       ٔب.

 .      ذ. اصرتك ِف اًّرحةل مخسَة ؾرَش ظاًًحا. ح. اصرتك ِف اًّرحةل مخسَة ؾرش ظاًٍة 
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 ادلةل اًعحَحة ذّما ًبِٔت يه    .  .27

ٍَّف  .                ٔب. ََّف  .         ة. خاء زالزوَن زخاًل وه  خاء زالزوَن زخاًل وه

ٌَّف  .  ح. ًَّفا  .         ذ. خاء زالزوَن زخاًل وه  خاء زالزوَن زخاًل وه
 

 ادلةل اًعحَحة ذّما ًبِٔت يه    .  .28

 ِف مىذحة تَدٌا مئخا نخاٍة.       ة. ِف مىذحة تَدٌا مئيت نخاٍة.                ٔب.

 ِف مىذحة تَدٌا مئخا نخااًب.       ذ. ِف مىذحة تَدٌا مئيت نخااًب.  ح.
   

 .  من اًفـي ) كّدم (املعدز اًرصحي  .29

 ح. ثلدَي               ذ. ثلاذم                 ٔب. كدوم               ة.ٕاكدام
 

م ٔبساش اًيجاخ( .31  معدز ًفـي.  ُكمة ) ثلّدم ( اًوازذت ِف مجةل )ٕاّن اًخلده

 ذ.سدايس  ٔب. زاليث              ة.زابؾي               ح. خاميس             
 

 اًفـي اشلي ُبخذ مٌَ املعدز ) اس خفاذت ( .31

 ة.ٔبفاذ               ح.اس خفاذ           ذ.ٔبوفدٔب. فاذ               
 

 ( ما ٔبمجي ٔبْن خترّض ألزط)  املعدز اًرصحي من املعدز املؤول  .32

 خضازذ.           خرضتح.             اخرضازة.               اخضازٔب. 

 ذ   ؼٔب   ة   ح   ذ   ؼٔب   ة   ح   ذ ؼ  ٔب   ة   ح   ذ   ؼٔب   ة   ح  

1     .    . 2 .        . 3 .        . 4 .        . 

5 .        . 6 .        . 7 .        . 8 .        . 

9 .        . 11 .        . 11         .. 12 .        . 

13 .        . 14 .        . 15         .. 16 .        . 

17 .        . 18 .        . 19 .        . 21 .        . 

21 .        . 22 .        . 23 .        . 24 .        . 

25 .        . 26 .        . 27 .        . 28 .        . 

29 .        . 31 .        . 31 .        . 32 .        . 
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  عالمة  ( 02)  :  السابعالســــــــــــــــــــؤال 
 اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه.

سِمْعُتها تقول وصوتها ٌختنق بالبكاء: "هذه حٌاة ال ُتطاق! نعمل سحابة الّنهار وبعض اللٌل       
ن أحد كلمة ُحْلوة، إّنها حٌاة ال تطاق!" كانت المتكلِّمة إاّل بالّتأنٌب واالنتهار، ال نسمع مِ ،وال ُنكافأ 

ٌّة، تخاطب فتاة البٌت التً انتهَرْتها، وصّبت علٌها اللّوم؛ ألّنها قّصرت فً أداء واجب.  عاملة أم
ر، وأّن رّب البٌت لم وٌظهر أّن رّبة البٌت كانت قد أمطَرْتها بمثل هذا الوابل فً الصباح الباك

ٌوفِّر صوَته فً المساء الذي سبق، فتفّجَر البركان، بركان اإلنساّنٌة فً أبسط مطالبها ،وتكلّمت 
ٌّة بلغة فٌلسوف.  أحوجَ  ما بل إلٌها، أسماَعنا أحوجَ  ما اللطٌفة، الكلمة الُحْلوة، الكلمة الخادمة األم

ْحر، فعل تفعل حٌنها، فً ُتقال دعاء، أو تلّطف كلمة ثناء، أو شكر كلمة إنّ ! قلوبنا  فُتفرح السِّ
ك المتعب، عرق وتمسح الحزٌن، القلب  حٌن فأنت القلوب، مفاتٌح إّنها. والمروءة الهّمة وتحرِّ
 معروًفا، اعمل أو فضلك من لك، أجًٌرا كان أو مقاًما دونك كان ولو حاجة، عنده لك لمن تقول
 .بمحّبة سٌؤّدٌه ألنه وجه؛ خٌر على العمل سٌؤّدي أّنه واثًقا كن

 

 ( ُو اًلكمة احلَوت)  ملاةلَكثة   .1

 احلسن جن ظالل    ة. هرص مـوط    ح.  املطل ؾحد ظل     ذ. محمد اًيلاصٔب.      
 

 ( ُو اًلكمة احلَوت)  امس اًىذاة اشلي ٔبخذْث مٌَ ملاةل .2

 مواًَد ألزق. ذ     اإلسالمجفر .  ح    فِغ اخلاظر. ة    اًلذاء واًوكاًة من ألمراط. بٔ      
 

 ذالةل ؾحازت : ) فذيلر ؿَل وحر من ٔبوًتز كَوتيا ( اًوازذت ِف ذزش اًلكمة احلَوت . .3

 ظوث املوس َلا ٍرحي اًلَوة           ة. ألثر اإلجيايب ٌَلكمة اًعَحة ِف اًيفوش    . بٔ 

          ذ. ثلْي اًواكؽ حباخة ٕاىل معي   ر ًؤمل اًلَوة                 ّن اًيلإ  ح.
                       

ت فذعدغ تبٔمركمـىن اًرتهَة ) ثعدغ تبٔمرك( ِف مجةل :)  .4  .(  فالةٓل ثوفّر ًِا اًوكوذ واًًز

 ذ. ثفرخ           ح. ثـاهد               ثيفّذة.             ٔب.ثخىرس 
 

 (  ؤبماهة كد ًـجز ؾهنا اإلوسان)ًـجز ( ِف مجةل )اًضحط اًعحَح حلرف ) اًـني ( ِف ُكمة  .5

 ٔب. اًفذحة                 ة. اًضمة                 ح. اًىرست               ذ. اًسىون 
 

 .ذالةل حىراز ؾحازت )حِات ال ثعاق ( ِف ذزش اًلكمة احلَوت   .6

                 احلَات ظـحة وحباخة ٕاىل ثـةة.        ثـد حتمتي  املـامةل مل ٔب. 

 حرك اًـمي واًححر ؾن معي بٓخرذ.                   متِن املوثح. 
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 .( ؾّوط ظل ؿََم) :ةل املـىن اشلي ثفِدٍ مج .7

 ح. اًلضة             ذ.ازلؿاء                 اًرمحةة.                ٔب.اٍمتِن 
 

 ( ـاظف جضّد زابظ ألًفةفـحازاث اًخّ اًضحط اًعحَح ًفاء ُكمة ) ٌضد ( ِف مجةل )  .8

 ٔب. اًفذحة                 ة. اًضمة                 ح. اًىرست               ذ. اًسىون 
 

 .املعر اًضدًد   (ٔبمعَرْْتا مبثي ُذا اًواتي ِف اًعحاخمـىن ُكمة ) اًواتي (ِف مجةل ) .9

               خعبٔ ة.                 حصٔب.  
 

 . ًًمتي ٕاًََ هط ) اًلكمة احلَوت ( ُو اًلعة اًلعْيتاحللي ألذيب اشلي  .11

    خعبٔ ة.                 حصٔب.  
            

 .والاىْتاز (  ابًخّبٔهُة ٕاالّ  ىاُكفبٔ  )ثبٔهُة( ِف ؾحازت  )،وال :اجلذز اٌَلوي ًلكمة  .11

 ح. ٔبهة             ذ.هوة                هُةة.                ٔب.انة 
 

 املـىن اشلي ثفِدٍ مجةل : ) سَمْت ًداك ( .  .12

 اٍمتِن             ة. اًرمحة           ح. ازلؿاء            ذ. اًلضة . بٔ 
 

 . اًوازذت ِف هط ) اًلكمة احلَوت (: )هـمي حساتة اٍهّناز وتـغ اٌََّي(  ذالةل ؾحازت  .13

                    .اًَوم ظوال اًـمية.               ٔب.ال جس خعَؽ اًيوم     

 ح. كراز حرك اًـمي              ذ. الاحْتاذ ِف اًـمي     
 

 . اًوازذت ِف هط ) اًلكمة احلَوت ( : )ثلول وظوْتا َيخيق ابًحاكء (  ذالةل ؾحازت  .14

                    .ؿدم اًلدزت ؿَل اًالكمة.               ٔب.اًحاكء اًضدًد املس متر     

 واحلزن اًّضَق ذ. صّدت              رسًـة اًحاكءٕاّنا فذات ح.     
 

 . اًوازذت ِف هط ) اًلكمة احلَوت ( امللعوذ تلول اًاكثة : ) مبزاوةل احِلداذت ثعحح حّداًذا (  .15

 (. ًـخاذٍ فٕاهَّ ما فـي ذمازسة هفسَ املرء ؾّوذ )ٕارا

                    خعبٔ ة.               ٔب.حص     
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(امللعوذ تلول  .16  . اًوازذت ِف هط ) اًلكمة احلَوت ( اًاكثة : )ؤبّن اًلَحني حاّل حمّي اجلَحنْيِ

 اًـالكة اإلوساهَة(. ؿَل ثعلى  املاذًّة )اًـالكة

                    خعبٔ ة.               ٔب.حص     
 

ًَا يه .17  : ادلةل اًيت ثضميْت معدًزا ممي

 حىت معَؽ اًفجر        ة. اًـداء ُملرتٌة من اٍهناًة        ٔب.اهخؼرثم

 ح. ٕاّن موؿدان كًدا                   ذ. ) ٕاّن ٌَمخلني مفاسا (
 

 :ادلةل اًيت ثضميْت ٔبسَوة ثـجة سامؾي  .18

       !ة. ٔبؾؼم جرّة اًـحاذ                       !ٔب.ما ٔبظول اٌََي 

 !ذ. ما صاء ظل          !ح.) كذي اإلوسان ما ٔبنفٍر ( 
 

 :ثـرة ) ما ( ِف مجةل ) ما ٔبسِي الامذحاانث (  .19

 ٔب.مدخدٔب مرفوغ ابًضمة                      ة. امس ثـجة ِف حمي هعة مفـول تَ      

 ح.امس ثـجة ِف حمي زفؽ فاؿي           ذ. امس ثـجة ِف حمي زفؽ مدخدبٔ     
 

نَّ ُكمة ) املبٔوى ( ِف مجةل ) .21
ّ
 ( معدز مميّي . اًَْجيََّة يِهَ اًَْمبَِوىفَا

 ٔب.حص                      ة. خعبٔ      

 

 

 اخاابث اًسؤال اًساتؽ

 ذ   ؼٔب   ة   ح   ذ   ؼٔب   ة   ح   ذ ؼ  ٔب   ة   ح   ذ   ؼٔب   ة   ح  

1 .        . 2 .        . 3 .        . 4 .        . 

5        . . 6 .        . 7 .        . 8 .        . 

9 .        . 11 .        . 11         .. 12 .        . 

13 .        . 14 .        . 15         .. 16 .        . 

17 .        . 18 .        . 19 .        . 21 .        . 
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 :  اًثامناًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؤال 

ة اًخاًَة من كعَدت ) زساةل من ابة اًـاموذ ( مث ٔبحة ؾن ألس ئةل اًيت   ثَهيأب. اكرٔب ألسعر اًضـًر

ــُة فَ ــــواحمل    اُة       ــــَم اًِلدــدِش انذثْ ـــَة اًلُ ـــاي حدِ .1                 اُة ـــلِــ لـَـْد ظــاَل اً ـاًز

ِْــٌف ون 2     ؼؼؼؼؼؼَم س ْم          زاًــــٌة واَْسُ ــَم اًلــــايل ؾؼؼؼؼؼَل ٔبُؼؼؼؼؼؼؼؼؼداُِّبِ  ذــاُة   ــــ .َزَْسُ

ؼؼؼؼؼؼ3     ُُ ؼؼؼؼؼؼُي  فَِــــ.َو ُْ   َبْسؼؼؼؼرِحِ املَُِْر ًُعاِوْؾؼؼؼؼؼَم اًّرِنــاُة       ا  فاِزَسِـــُـْم         ؼُم  اَلٔ

ــُم ألتعؼؼؼؼؼؼاُل وألكؼؼؼؼؼىص ًِؼؼؼؼؼؼم         4     ـاُة  .ُو واتؼؼؼؼؼي واًّضِ ؼؼؼؼؼْم حَْزُؼؼو اًرَّ      وُِّبِ

 وقــًدا ٌَمسجؼؼؼؼؼِد ألكعؼؼؼؼى مـبُٓة    .وقــًدا َصـــْمؼؼؼؼؼؼؼُي احِلـمؼؼؼؼؼؼى ُمْجمتــِـٌؽ         5    
 

 امس ازلًوان اشلي ٔبخذْث مٌَ اًلعَدت  .  .1

   من ٔبكوال اًّضاُد ألخْئب.ُشر ازلفَل ؿَل اٍهنر ًلِن       ة. 

 ؾحاءاث اًفرخ ألخرضح. رهرايث اجلُش اًـريب             ذ . 
 

مْ ًـوذ اًضمْي ) اًِاء ( ِف ُكمة ) .2  ( اخملعوظ حتْتا ِف اًحُت اًثاّن .ٔبُــداُِّبِ

 احلسني     ة. ٔبُي اًلدش      ح. ٔبُي ألزذن     ذ. اجلُش اًـريب ٔب.املطل
 

 ( كَْي ٔبنَّ اًلدَش ِف حميِْتا    وحَدُـا ظاجرٌت وألُـُي كاتوا :)اًـاظفة اًحازست ِف اًحُت .3

َّة            ذ. اًفرخٔب.   ازلًًِّة           ة. اًلومِّة           ح. اًوظي
 

 ذالةل اًخّىراز ِف كول اًّضاؾر: )اي حدَة اًلدش( .  .4

 .          ثبٔهَد ؿالكة احملّحة اًيت حرتط خالًخَ ابًلدشٔب. 

 .   ٔبزضِا ؿَل وزحاْتا َصوذُا اس مترازة. 

             ؾهنا ٌسلفاغ مـَ وسْيمه جلالًخَ اًلدش ٔبُي ثبًَٔدح. 

َّةذ.   . واًلِاذت  اًفروس 
 

 كول اًّضاؾر: )َبْسؼؼؼؼرِحِ املَُِْر( .ذالةل اًخّىراز ِف  .5

 .          ثبٔهَد ؿالكة احملّحة اًيت حرتط خالًخَ ابًلدشٔب. 

 .   ٔبزضِا ؿَل وزحاْتا َصوذُا اس مترازة. 

             ؾهنا ٌسلفاغ مـَ وسْيمه جلالًخَ اًلدش ٔبُي ثبًَٔدح. 

َّةذ.   . واًلِاذت  اًفروس 
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 .اًلدشتـر اًّضاؾر احلَات ِف ذالةل  .6

 .          ثبٔهَد ؿالكة احملّحة اًيت حرتط خالًخَ ابًلدشٔب. 

 .   ٔبزضِا ؿَل وزحاْتا َصوذُا اس مترازة. 

             ؾهنا ٌسلفاغ مـَ وسْيمه جلالًخَ اًلدش ٔبُي ثبًَٔدح. 

َّةذ.   . واًلِاذت  اًفروس 
 

 املياس حة اًيت كال فهيا اًضاؾر اًلعَدت يه  .  .7

   اس خلالل ألزذناًىرامة                      ة.  ٔب.مـرنة

ة اجلُشح. رهرى اإلرساء واملـراح          ذ .  ثـًر
 

 (.اًّرِنؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاُة  ًُعاِوْؾــمَ ًـوذ اًضمْي ) اًاكف ( ِف ُكمة ) .8

 ٔب.املطل احلسني     ة. ٔبُي اًلدش      ح. ٔبُي ألزذن     ذ. اجلُش اًـريب
 

يا اجملِد ٕاُاُة :)اًحُت ٕاىل  ٔبصاز اًضاؾر ِف ُذا .9 ٍُ اًُسْمُر ٔبؾراُش ِفًدى  وؿَهيا ِمْن س َ  ( واجلحا

َّة                         اًوحدت قَاة . بٔ   ثضحَاث اجلُش اًـريّب                      ة.اًـرت

 ح. اًلدش يه ٔبزط اًحعوةل واًّضِاذت         ذ. ؿدم ازلفاغ ؾن اًلدش
 

 ( كرت ؾَيم:) ما ذالةل  .11

 وزضاك رسوزك مدـر ة.          .واًلدش خالًخَ تني اًـالكة زحاث . بٔ 

 جلالًخَ اًلدش ٔبُي ثبًَٔدذ.          ثـُش مـم                       ح. 
 

 ( اخلّضاُة  ٌَىّف  :) ما ذالةل  .11

 وزضاك رسوزك مدـر ة.          .واًلدش خالًخَ تني اًـالكة زحاثٔب.       

 جلالًخَ اًلدش ٔبُي ثبًَٔدذ.          ثـُش مـم                       ح. 
 

 :   ادلةل اًيت خاءْث فهيا ) مك ( اس خفِامِة يه .12

 ٔب.مك من ٔبدٍ ضل مل ثسلٍ ٔبمم.                 ة.مك ؿالمًة حرسْث ؟        

 . ذ. مك مٍِي مضَُت ِف سخِي ظلح. مك من ًَةٍل سِرَث ؿَل زاحْتم         
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 سخة نخاةل ألًف ِف ُكمة ) اًـعااي ( . .13

 ٔب. وكـْت ِف الامس اًزائد ؿَل زالزة ٔبحرف مس حوكة تَاء .

 ة. وكـت ِف اًفـي اًزائد ؿَل زالزة ٔبحرف كْي مس حوكة تَاء .

 ح. مٌلَحة ؾن واو ِف اًفـي اًثاليث 

 ذ. مٌلَحة ؾن واو ِف الامس اًثاليث
 

 حتخَ خط : ادلةل اًيت ُنخخت نخاتة حصَحة ذما .14

 ٔب.سلا املزازغ ألُشاز              ة. ذؾى املسَل زتَّ          

 ح. زما اًعفي ألًـاة               ذ.سام اًـامل تبٔخالكَ 
 

 اًضحط اًعحَح ًلكمة ) ٕاخوت ( ِف مجةل ) مك ٕاخوت ضل مل ًسلمه بٔتوك ( .15

ن ن اًضم               ذ. اًسىون  ٔب.ثيٍو ن اًىرس          ح. ثيٍو  اًفذح              ة. ثيٍو

 

 

 

 اخاابث اًسؤال اًثامن

 ذ   ؼٔب   ة   ح   ذ   ؼٔب   ة   ح   ذ ؼ  ٔب   ة   ح   ذ   ؼٔب   ة   ح  

1 .        . 2 .        . 3 .        . 4 .        . 

5     .    . 6 .        . 7 .        . 8 .        . 
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 :  اًخاسؽاًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؤال 

 الِٓت مث بٔحة ؾن ألس ئةل اًيت ثَََ.اكرٔب اًيط  

ِف اًحداًة مل ٔبصـر ترضوزت وحوذ ؿالكة حّة ٔبو تلغ تُِن وتُهنا، كد زٔبًت فهيا جمّرذ واحدت      

موحوذاث اًلرفة، مثي اًىريس، واًّعاوةل، واملْدفبٔت، واخلزاهة، ٔبو حىّت ٕاظازاث اًّعوز ؿَل  من

ا ًثٍْي َصْتا من اًّسبَم ِف هفيس، ما اشلي جيذتِن ٕاىل جمرذ اجلداز .كْي ٔبهِّن تـد ٔبايم، ثًهّبُت ٕاىل م

َّة ٔبو اًحالسدِىِّة، حُتمَُق ِف سلف اًلرفة اًلامت، ٔبو ِف اجلدزان  هخذة َرت مثي اًخاّمزَي اًيّحاس   ُمسمَّ

َّام ثطل ألخاذًد املخلاظـة ِف حهبيت وِف  ت، ٔبو زمبا ِف ثلاظَؽ وْجىي، وال س   خدي؟املُعَفّرت املُخلرّشِ

ـًا، ويه حتخاح ٕاىل ؾياًة ًومِّة يك حمنو تحعهنا اًسمَم، نام ٔبّّنا  َِلة ِف بٓن م َحة وُمْل ـِ ٕاّّنا هخذة ُمذ

خائر يك حرى اًيّوز ٔبو ٍراُا، وجتربّن ؿَل زُّّيا، وثيؼَف ٔبوزاكِا  حرمغِن لّك ظحاخ ؿَل ٕاساحة اًس ّ

ْتا .  من اًلحاز، مث ثضمَدُا تني مّدت ؤبخرى، ٔبحزم تبّٔن هُر
 

 امس َكثة امللاةل .  .1

 ٔبمحد ٔبمني          ة. هرص مـوط     ح. حامل انيج     ذ. محمد اًيلاصٔب. 
 

 امس اجملموؿة اًلععَة اًيت ُبخذْث مهنا ُذٍ اًلعة . .2

 ما حرى ًوم ارلُسة. ٔبُشاز راتةل      ح. مواًَد ألزق     ذ.   زخي خايل اشلُنٔب. 
 

 .كعخَ ؾيوان اًلاّض  اس خوىح .3

       . زسوماث جض حَ زمس اًلَةة               ٔب. مرط اًلَة اشلي ٔبظاتَ 

 صلك اًيخذة اًيت ٔبُدُا ًَِ ظدًلةذ.      صلك اًـَحة اًيت خاءث ُّبا اًوزذتح. 
 

 ( . املْدفبٔترف )املمي( ِف ُكمة ) حل اًعحَحضحطْ ً ا .4

 اًسىونذ.          اًضمةح.            . اًىرستة               ٔب. اًفذحة 
 

 .تََدت ( ثدّل ؿَل مضاؾر هخذة جملّرذ الاتدسام ميىٌِن فىِف مجةل )  .5

 ذ. ازلُضة والاس خلراة         اًلضةح.           . اًفرخة               ٔب. احلزن 
 

 .( ؿَل اًـحوش ٔبان ال ٔبَكذ ٔبزيخ صفيّت ٔبمام ٔبنرث ألموز ظرافةًدّل حىراز مجةل ) .6

 . خعبٔ   ة               ٔب. حص 
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 رهرايث اًلاض اًىثْيت  . ( ابًعوز مٔلى اجلداز من املخحلِّة املساحةذالةل اًرتهَة ) .7

 . خعبٔ  ة               ٔب. حص 
 

 .ًويح اس خخدام اًلاض ًفؼة )ؾيىدوث( ِف ّناًة اًلّعة .8

 ألفاكز. حدَّ ٌَحرشاث     ح. ضـف املضاؾر    ذ. جضاتم ة       ٔب. اًدضخر ابحلَات
 

 .ذالةل سلوظ اًـيىدوث ِف سىون ثطل اٌََّةل من ٔباّيز .9

 اًيخذة موث. ّناًة اًلعة     ح. ضـف اًض حىة    ذ. ة       ٔب. موث اًـيىدوث
 

 ادلةل اًيت ثضميْت متَّيا كْي حمول يه : .11

خًا                  بٔ   .اذخرُث حفًٌة رًُحا      ة.ٔبخذُث س حـني ًرتا ًس

ُت ذومنًا ؾيًحا                     ح  . ما ٔبمجي اًسامء ًوانً ذ. اصرًت
 

 : ادلةل اًيت ثضميْت متَّي راث يه .11

 .افرتص يا ألزط ثساًظا ة.ٔبخوك ٔبنرث ٕاتداؿًا ِف اًـمي            بٔ  

 . ًخس اًـٌرس خامتًا فضةً ذ. ما ٔبمجي املدًية هؼافًة                ح 
 

 متَّي وس حة يه :ادلةل اًيت ثضميْت  .12

 ابغ اًخاحر نُس ذكِق. .ةاشلُة ٔبكي ظالتة من احلدًد.            .بٔ     

 . ٔبظـمت ازلخاح حفٌة حداذ. كرٔب خازل ؾرشٍن نخااب.                 ح     
 

 لُْي حااًل  ( حمول ؾن :فاٍمتَّي ِف مجةل   : )حتسَن اً .13

 . انئة فاؿي ذ. مدخدٔب       حمفـول تَ              .ةفاؿي             .بٔ 
 

 املمّي ِف مجةل  : ) اخذ اًـامي سةًل ثفاًحا  (. .14

 . ثفاًحاذ            . سةًل   ح            اًـامي    .ة       ٔبخذ          .بٔ 
 

 ٔبسال اٍمتَّي اإلُّبام ؾن ؿالكة  : )ُيد ٔبنرث من ٔبخْتا ؿًَما  (. .15

 . ؾن مجةل اًخـجةذ     . املحخدٔب ابخلرب  ح       .اًفـي ابملفـول تَة.اًفـي ابًفاؿي    بٔ 
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 ادلةل اًيت ثضميْت متَّي راث يه : .16

ا ِف اًخـامي ة.اإلخوت ٔبنرث حدًّا ًحـضِم             بٔ   .اجلاُي ٔبكّي وذًّ

 . ُذا مدٌّ صـًْياذ. ما ٔبذقَّ اًحَُت تياًء !                ح

 

 

 اخاابث اًسؤال اًخاسؽ

 ذ   ؼٔب   ة   ح   ذ   ؼٔب   ة   ح   ذ ؼ  ٔب   ة   ح   ذ   ؼٔب   ة   ح  

1 .        . 2 .        . 3 .        . 4 .        . 

5 .        . 6 .        . 7 .        . 8 .        . 

9 .        . 11 .        . 11         .. 12       .  . 

13 .        . 14 .        . 15         .. 16 .        . 
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 :  اًـاَشاًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؤال 
ة اًخاًَة من كعَدت )اًـرتَة ِف ماضهيا وحارضُا( مث ٔبحة ؾن ألس ئةل اًيت ثَهيا. ألتَاثاكرٔب  - بٔ   اًضـًر

ــــ َظيّاَحــَة اَلَذِة . مــارا َظحــا ِتــَم ًــا  1 ؼَرِة   َُ ـَ  الَّ َصــَدْوَث  ِتـبَْمـداخِ اتْـٌَـِة اً

ُرِتَِّــُة َبهْ 2 ـْ ََ ثْ  دى َمــا ـــ. َواً ـَ َ َرِة  َِ      ـــَت تــــت ؼًوا ِمَن اًُْحْزِن َبْو َصْدًوا ِمَن اًعَّ  َُشْ

ؼى مؼَن ألم3 ِــاِي اًخَّســــــ. ٔبُس ـُ ؼَرِة ؼؼا َبْحـَل مِ ــٔبًفاِػِ وَحْرُش  اِم َمؼْوِك  ن اًضَّ

ُِِة   ِــاؼؼ ى تبٔخدِـِة اًّعحؼراِء ًُوِكؼُ ؼٌــ . َوسْ 4 مِس ٔبو مْهٌس مَن اًضه  َويْحٌ مَن اًضَّ

 ِة   ــاَلْزمـاخِ  واًُلضُ  َة ـفبَْسَىذَْت َصَ  ةً ؼؼؼَوُز اًلؼؼؼربِٓن  ُمْفِعَحــؼْت سُ ـــ. حلكَّمَ 5

َِ   تـاِزٌق  ّعْحؼراِء حنَي تَدا      . هَكُِْرِق املـاِء ِف ا6ً ِي َْ ـَ   اِزٍط َنــِذِة ــِمؼؼؼْن  ؾ  ًِ
 

ف كعَدت  : ) اًـرتَة  ِف ماضهيا وحارضُا  ( .1  مًؤ

 حِدز محموذة. محموذ فضَي اًخي     ح. ؿيل اجلازم    ذ. ٔب. ٔبتو اًعَة املخًيب   
 

 املياس حة اًيت كَِت فهيا ُذٍ اًلعَدت . .2

   افذخاخ مـرط اًىذاة ِف مرصة. ٔب. رهرى مـرنة اًىرامة      

َّة املرصيّ ح. احذالل فَسعني        ذ.   حفي افذخاخ ازلوزت اًثاًثة جملمؽ اٌَّلة اًـرت
 

 .اخمًلاَظة ِف اًحُت ألول .3

 اًـجمة.              ٔب. اتياء اًـرة 

 اٌَلة اًـرتَةح. اًضاؾر هفسَ          ذ. 
 

 .اًيت حرمجِا ؿيل اجلازماًلعة  .4

 اًـرة ِف ٕاس حاهَا ة.                ٔب. املفّعي

 اًيّْحو اًواحضح. اًحالكة اًواحضة       ذ. 
 

 .اًحالقّي اشلي خرح ٕاًََ الاس خفِام ِف اًحُت ُو املـىن  .5

ــــالَّ َصــَدْوَث  ِتـبَْمـداخِ   مــارا َظحــا ِتــَم ًــا  َظيّاَحــَة اَلَذِة  ؼَرِة    َُ ـَ  اتْـٌَـِة اً

 الاسددـاذذ.          اإلىاكزح. اًيفي           ة.                اًخـجةٔب. 
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 ذالةل : ) ألمــــِي اًخَّسـاِم  ( .6

ِــا  ـُ ؼى مؼَن ألمـــِي اًخَّســـاِم َمؼْوِك ؼَرِة  ٔبُس  وَحْرُش ٔبًفاِػِــا َبْحـَل ِمؼؼن اًضَّ

 ماكهة اٌَلة اًـرتَة تني اٌَلاث        ة.               ألذابءٔب. ماكهة ألمي ِف هفوش 

ا ادلَي ِف اًيّفوشح. اٌَلة اًـرتَة ثخبٔمي ِف اًياش اخلْي         ذ.   ماكهة اٌَلة اًـرتَّة ؤبثُر
 

 ذالةل :  ) فَاَسْث جُرْنٍن َصــدًٍد كَْْيِ ُمٌَعــِدغٍ  (  .7

ِْؼِر ُمْضَعؼرِِة  ِْؼؼِر  ُمٌَعـِدغٍ          ِمؼن  اًَحِــاِن  َوَحْدــٍي قَ  فَـاَسْث جُرْنؼٍن  َصدًـٍد  قَ

 وظول اًـرة ملاكن ؾؼمي ة.ٔب. حسم املـرنة                               

َّة وكّوْتا                  ذ.   اًيرصح. تالكة اٌَلة اًـرت
 

  اًحُت الِٓتذالةل ) اًعحراء ( ِف .8

َِ   تـاِزٌق   ِمؼؼؼْن  ؾــاِزٍط َنــِذِة  هَكُِْرِق املـاِء ِف اًّعْحؼراِء حنَي تَدا       يِ َْ ـَ ًِ 

 ٔبظاةل اٌَلة اًـرتَّة وموظن اًّضاذ اًلدَي ة.ٔب. موظن اًـرة ؤبظاٍْتم                   

 ٌَحَات اًلدميةاًـوذت ح. اًعرب وكوت اًخحمي                      ذ. 
 

 اًلرط اًحالقّي اشلي خرح ٕاًََ الاس خفِام ِف اًحُت الِٓت .9

 َُ ْمَح  َمٌِْعــُلــ َرِتؼؼؼيَّ  اًسَّ ـَ  ٕاًَؼى  َذخِــٍي  ِمؼؼَن  اَلًَْفـاِع  ُمْلذَؼؼرِِة          ٔبهَْذؼؼُرُك  اً

ق           ح. اًخحرس                 ة.           اًخـجةٔب.   الاىاكزذ. اًدضًو
 

ََِمٍة  ( .11 يَْت ِِف َحؼؼؼْوِف ُمْؼ  ذالةل : ) جُسِ

ََِمـةٍ  ٌَـْت  ِفؼي َحؼْوِف  ُمْؼــ ِْؼؼَن ُمرثَِلـِة       َوًَْفَؼـٍة جُسِ  ًَْم  ثَْيُؼر اًّضْمـــُس ِمهْنَا  َؾ

ة    ة.                      اًؼَلٔب.       حرك حِات احلًر

 حرك ألًفاع اًفعَحة وٕاُامًِاذ.         اًححر ؾن احلّرًةح.  
 

 ذالةل : ) ص َخة اًّضاذ ( .11

ــِلــِة   ـَ ٌَِـْـ ـــُس َمــا  ثَْحٌؼؼؼوَن  ٌـــا  ًَُؤسَّ ُُ ََخـَة  اًّضاِذ  َواشّلْنؼرى ُمَخــَـّـَِدٌت            اي ص ِ

 ص َود اًـرة ة.                    ٔب. اٌَلة اًـرتَة

 ذ. تياث اًـرة   ـرتَّة         ح. ؿَامء اٌَلة اً 



 

 3787331881  -اربد  –فراس عبابنة                                                                                                  46

 واحدت من اًلكامث الٓثَة اهلمزت فهيا ٔبظََة. .12

 ٔب. ظَـاء          ة. اتخداء             ح. صلاء               ذ. ؾعاء 
 

 ادلةل اًعحَحة ِف ادلي الٓثَة :  .13

 ٔب.وكف كايٌض ِباهيب             ة.كاتٌَت كاٍط  ِف احملوكة         

 ذ. ٔبهَت كاٍط ماُرٍ          ماٍُر   بقاضٍيح. مرزُث  
 

 ادلةل اًعحَحة ِف ادلي الٓثَة :  .14

 ٔب.ُذا خايٌب مددغ                 ة.اي ٔبوسان ، ٔبهت فاّن .            

 ذ. نيُت ظاواًي ٌَرس ِف كَيب    ح.ٔبهت اًحاُّن                     
 

 ادلةل اًعحَحة ِف ادلي الٓثَة :  .15

 تعحراٍء كاحةل                ة.ُذٍ حصراٌء كاحةل       ٔب.مرزُث 

 ح. خَسُت ِف اًعحراَء اًلاحةل         ذ. معَُت ِف حصراَء كاحةل
 

ـًا من ػِوزُا اًثلي  :  .16 ا مٌ  اًلكمة اًيت ثلدز احلرنة ؿَل بٓخُر

 ح. احلاسم           ذ.ذؿا      ٔب.اخلرضاء         ة. ٕاتخداء       
 

ـًا من ػِوزُا اًخـذز :  .17 ا مٌ  اًلكمة اًيت ثلدز احلرنة ؿَل بٓخُر

 ٔب.ظلرى         ة. وفاء             ح. اًلايض               ذ.اًساسم
 

َّخة (:  .18  ثـرة ُكمة ) زاغٍ ( ِف مجةل ) ُكنك زاغٍ وُكنك مسؤول ؾن زؾ

ن اًىرس        ٔب. خرب مرفوغ ابًضمة امللدزت         ة. امس جمروز تدٌٍو

ن اًىرس  فاؿي مرفوغ ابًضمة امللدزت      ح.      ذ. مضاف ٕاًََ جمروز تدٌٍو
 

 اًضحط اًعحَح ًلكمة ) صلراء ( ِف مجةل ) ثـرفت ِف اجلامـة ؿَل فذاٍت صلراء( .19

 ٔب.اًضمة         ة. اًىرست             ح. اًفذحة               ذ.اًسىون     

 



 

 3787331881  -اربد  –فراس عبابنة                                                                                                  47

 اخاابث اًسؤال اًـاَش

1 .        . 2 .        . 3 .        . 4 .        . 

5 .        . 6 .        . 7 .        . 8 .        . 

9 .        . 11 .        . 11         .. 12 .        . 

13 .        . 14 .        . 15         .. 16 .        . 

17 .        . 18 .        . 19 .        . 21 .        . 

 

 

 

 

 اًـروط
 

 اسـم اًححر اًـذي ًـٌـذـمؼي ٕاًََ اًحُت الِٓت  .1

 الّثمنُي الكِنُز ودي َوِفِي َوِضِعُت       امُلَصّفى األَدُب َفمي ويف َظِمِىُت 

 جمزوء اًرحزذ.                اًرحزح.               املخلازةة.              اًوافر. بٔ 
 

 اسـم اًححر اًـذي ًـٌـذـمؼي ٕاًََ اًحُت الِٓت  .2

 َأقَطْاِرَهْا ُبِعِد ِمِن وُتِحَسُر                الُعووُن فوها ُتَسْاِفُر ُصحوٌن 

 جمزوء اًرحزذ.                اًرحزح.               املخلازةة.              اًوافر. بٔ 
 

 اسـم اًححر اًـذي ًـٌـذـمؼي ٕاًََ اًحُت الِٓت  .3

 ِغَلْاَبــــا الـدُّنوـــا ُتِؤخـُذ َولـِكِن           بالتَّـَمّنـي املـطـاِلِب َنوـُل َوَمـْا 

 جمزوء اًرحزذ.                اًرحزح.               املخلازةة.              اًوافر. بٔ 
 

 اسـم اًححر اًـذي ًـٌـذـمؼي ٕاًََ اًحُت الِٓت  .4

 َمِوُجِوُد للَهوى دواَء ال إِذ      اهَلوى داء ِمن الَقْلَب ُوَداِوي َذْا َمِن 

 جمزوء اًرحزذ.                اًرحزح.               املخلازةة.              اًوافر. بٔ 
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 : ًُـّد اًحُت الِٓت من  جمزوء .5

 ِشِعـٍر ُحْلــَوٌة                  َقــِد َرَقــَص الَقْلـُب َلَهــْاِقْطَعـُة     

         اًرحزح.                   املخلازةة.                 اًوافر. بٔ 
        

 : ًُـّد اًحُت الِٓت من  جمزوء .6

   كىض مـــا ؿَؼؼى فَؼؼؼَعدؼؼًرا               ًِؼؼؼؼي ابحلــُـّةِ  اَّلّلُ  كَضؼؼؼى-

                اًرحزح.                   املخلازةة.                 اًوافر. بٔ 
 

 :  الِٓت اًحُت ِف اًـرويض اًوسن ًُس خلمي املياس حة اًلكمة .7

 ظوااب هَلُ  ادلالُ  حَركَ  فََِيْ           ظواٍة  رو.......  ِف وٌُسبَلُ 

 اًّرِبيِ  -احلَواِذِج              ذ -ح             املَْوُضْوغِ  -املُْضلِكَِة              ة -بٔ 

 :  اًساتق اًحُت ِف اًـرويض اًوسن ًُس خلمي املياس حة اًلكمة .8

اِز ُبْمَُِر ِف ............ ـَ ِغ واًلَواِِف           وابٔلْص  ًساِّنَ ابًلًَر

 اًَلْولِ  -ذ               احِلوْكَةِ  -ح                 اًخّبٔزْي -ة             اًلواِض  -بٔ 
 

 :  اًساتق اًحُت ِف اًـرويض اًوسن ًُس خلمي املياس حة اًلكمة .9

ةُ  َِ        ٍىوُن .......... فََرٌح كًَر ي َبْمَسُُْت ِفِ  َؾىَس اًىْرُة اشلَّ

ٍُ                 ة -بٔ  ُد ـْ َ ٍُ                 ح -ت َِ                   ذ -َوزاَء  ُمٌْْتاٍُ  -فِ
 

 :  اًساتق اًحُت ِف اًـرويض اًوسن ًُس خلمي املياس حة اًلكمة .11

َِ ٔبْحِدِة  َحُة ...........         َوَبْحِدْة ِتباَّيِم  ٔباَلْ حدَّذا حُصْ

 املدّزِش  -ذ             اًرّشًِف  -ح               املىذِة  -ة               اًىذاة -بٔ       
 

 :  اًساتق اًحُت ِف اًـرويض اًوسن ًُس خلمي املياس حة اًلكمة .11

 ٕارا تََََف ........ بٓماهَلُ               فََََُس هَلُ تـَدُا ُمْلرَتَخْ 

خُي              ذ -اإلوساُن                  ح -املرُء              ة -بٔ     املُجْتدُ  -اًرَّ
 

 :  اًساتق اًحُت ِف اًـرويض اًوسن ًُس خلمي املياس حة اًلكمة .12

 كَْدِزٍِ  ِمنْ  ًُؤَمنُ  ًَُس  ِتَمنْ        وزلَت  ما ٕارا........  وؿَُممَ 

 َْجَيٌ  -ذ              مـرفَةٌ  -ح                     كََيٌ  -ة             ضائؽٌ  -بٔ 
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 :  اًساتق اًحُت ِف اًـرويض اًوسن ًُس خلمي املياس حة اًلكمة .13

َْلِ           َوَصْاٌُد هَلُ تفضي احلنُْكِ   اًّعْمُت ٌََمْرِء ........ اًّسِ

 ظاِحُة  -ذ               َبَميُ  -ح                  ُمَسْاِهدَ  -ة          حََُف  -بٔ   

 

 :  اًساتق اًحُت ِف اًـرويض اًوسن ًُس خلمي املياس حة اًلكمة .14

ْلِي اًَِْوى فََمْن ؿاََلْ  ـَ  ؿَل ........ َؾْلهُلُ فَلَدْ             وبٓفُة اً

َِ           ة -بٔ  ٍُ                    ح -هَْفِس وا َِ              ذ -َُ َِ  -َحٌاِه  ؿاظَفِذ
 

 :  اًساتق اًحُت ِف اًـرويض اًوسن ًُس خلمي املياس حة اًلكمة .15

 َِ َُ           ما زاَخ ِت ـْ َُ ........ ًَْم ًَْيَف ْؼ ـِ َ  اًواِؾغُ ًْومًا َبو كَداَمْن ًَْم ً

رُ  -ح                  وازلاٍُ  -ة           اًّزمن -بٔ  ُْ َُ  -ذ              ازّل ُ  َبحْصات

 :الِٓت اًحُت صعري تنيَ  اًفعي اًعحَح .16

رِ  فَمِ  ِِفْ  أَكهّمَ  َحىّت  ألوكَْاُث  ِتمَ  َحُسًَْت  ًلد ُْ  اتْدسامُ  ازلَّ

رِ  فَمِ  ِِفْ  أَكهّمَ            َحىّت  ألوكَْاُث  ِتمَ  َحُسًَْت  ًلد   -بٔ   ُْ    اتْدسامُ  ازلَّ

رِ  فَمِ  ِِفْ  أَكهّمَ  َخ             ىّت  ألوكَْاُث  ِتمَ  َحُسًَْت  ًلد -ة ُْ  اتْدساُم   ازلَّ
           

 :الِٓت اًحُت صعري تنيَ  اًفعي اًعحَح .17

ْوزافَُسْلًِا ٌََمَداِزِش ِمْن زايٍط ًَيَْا كَْد َبهَْحدت ِمٌنُْكْ  ُُ  ُس

ْوًزا ِمٌْنُكْ  َبهَْحدت كَدْ  ًَيَاْ               زايٍط  ِمنْ  ٌََمَداِزِش  فَُسْلًِا   -بٔ   ُُ  ُس

ْوًزا ِمٌنُْكْ  َبهَْحدت كَدْ  زاي                  ٍط ًَيَاْ  ِمنْ  ٌََمَداِزِش  فَُسْلًِا -ة ُُ  ُس
 

 :الِٓت اًحُت صعري تنيَ  اًفعي اًعحَح .18

 َسدًدا هََؼًرا كَدٍ  ِِفْ  ٍَُرّذذُ  ساغٍ  كَْْيُ  املََلْاِظدَ  تَََفَ  فََماْ 

 فََمْا تََََف املََلْاِظَد كَْْيُ سا                غٍ  ٍَُرّذُذ ِِفْ كٍَد هََؼرًا َسدًدا   -بٔ  

 فََمْا تََََف املََلْاِظَد كَْْيُ ساغٍ               ٍَُرّذُذ ِِفْ كٍَد هََؼرًا َسدًدا -ة
 

 :الِٓت اًحُت صعري تنيَ  اًعحَحاًفعي  .19

 ٕارا َمَدُحوا بٓذمًِا َمَدْحُت َمْوىل املََويل وَزةَّ اُلَممْ 

 اُلَممْ  وَزةَّ  املَؼؼؼؼَوايل َمؼؼْوىلَمَد            ْحــُت  بٓذمِّاً  َمَدُحوا ٕارا -بٔ  

 اُلَممْ  وَزةَّ  املََوايل َمْوىل ـُت           َمَدْحؼؼ بٓذمِّاً  َمَدُحوا ٕارا -ة
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 :الِٓت اًحُت صعري تنيَ  اًفعي اًعحَح .21

 ٕارا َمَدُحوا بٓذمًِا َمَدْحُت َمْوىل املََويل وَزةَّ اُلَممْ 

 اُلَممْ  وَزةَّ  املَؼؼؼؼَوايل َمَد            ْحــُت َمؼؼْوىل بٓذمِّاً  َمَدُحوا ٕارا -بٔ  

 اُلَممْ  وَزةَّ  املََوايل َمْوىل ـُت           َمَدْحؼؼ بٓذمِّاً  َمَدُحوا ٕارا -ة
 

 :الِٓت اًحُت صعري تنيَ  اًفعي اًعحَح .21

 َِ  ٕارا ُنْيَت ِف َحْاَخٍة ُمْرِساًل فَبَْزِسْي ًحىاميَ واَلْ ثُوِظ

َِ  -بٔ    ٕارا ُنْيَت ِف َحْاَخٍة ُمْرِساًل        فَـبَْزِسْي ًحىِــمـَا واَلْ ثُوِظ

َِ ٕارا ُنْيَت ِف َحْاَخٍة ُمْرِش        اًل فَبَْزِسْي ًحىاميَ  -ة  واَلْ ثُوِظ

 :الِٓت اًحُت صعري تنيَ  اًفعي اًعحَح .22

ُدانَْ  ُِ ْاُث  واًَاَِسنيُ  اًَوْزذُ  َوَصْا ـَ  ِتُلّعاُِّبَاْ  واملسِم

ُدانَْ  -بٔ   ُِ ْاُث  واًَاَِسِؼ             ؼنُ  اًَوْزذُ  َوَصْا ـَ  ِتُلّعاُِّبَاْ  واملسِم

ُدانَْ  -ة ُِ ـْاُث  واًَاَِسنُي          اًَوْزذُ  َوَصْا ـَ  ِتُلّعاُِّبؼؼؼؼؼا واملسِم
 

 اًفعي اًعحَح تنَي صعري اًحُت الِٓت: .23

ا َؾلازٌة ثَدةه فَْوَق ِمرَبذِ   واًُفطْلُ فَْوَق ًُّجٍة أَكَّنَّ

ا ًُّجةٍ  فَْوَق  واًُفطْلُ  -بٔ    ِمرَبذِ  فَْوَق  ثَدةه  َؾلازةٌ               أَكَّنَّ

 ِمرَبذِ  فَْوَق  ثَدةه  أَكَنَّ              ُاَؾلازةٌ  ًُّجةٍ  فَْوَق  واًُفطْلُ  -ة
 

 اًفعي اًعحَح تنَي صعري اًحُت الِٓت: .24

َْيََم اًرّساُة  حاُة َوَبْن ًَُفرَّ َؾ اّيَك َبْن ًْفِذيََم اًض َّ
ّ
 ا

ًّؼؼؼؼؼاكَ  -بٔ  
ّ
دؼؼؼؼؼاُة  ًْفِذٌَؼؼؼؼؼمَ  َبنْ  ا ِْـــٌــَـمَ  ًَُفؼؼؼرَّ  َوَبنْ                  اًضَّ  اًّسؼؼؼؼؼراُة  َؾ

ًّؼؼؼؼؼاكَ  -ة
ّ
دؼؼؼؼؼا                   ُة  ًْفِذٌَؼؼؼؼؼمَ  َبنْ  ا ٌــَـمَ  ًَُفرَّ  َوَبنْ  اًضَّ َْ  اًّسؼؼؼؼؼراُة  َؾ

 

 اًفعي اًعحَح تنَي صعري اًحُت الِٓت: .25

ٍُ اَلْ تُدَّ ًومَا بِٓفيُ   حاُة ِػيٌّ سائُي وتَْدُز  فَٕاهاّم اًض ّ

 بِٓفــــيُ  ًومــــاَ  تــُـدَّ  اَلْ  وتــَـْدُزٍُ                   سائـــيُ  ِػــــيٌّ  اًّضدــاُة  فَٕاهّمـــا -بٔ  

 بِٓفــــيُ  ًومــــاَ  تــُـدَّ  اَلْ  سائؼؼؼ                   ًوتــَـْدُزٍُ  ِػــــيٌّ  اًّضدــاُة  فَٕاهّمـــا -ة
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 :جمزوء اًوافر ال ثبِٔت ثفـَةل ؾروضَ ورضتَ ٕاال ؿَل ظوزت ) فـو ( .26

 ٔب. حص                       ة. خعبٔ 
 

 ثخىون ألزحوست من زالج ثفـَالث . .27

 ٔب. حص                       ة. خعبٔ 
 

 :ًخىون جمزوء املخلازة من اًخفـَالث ) مفاؿََنَت  مفاؿََنَت ( .28

 ة. خعبٔ ٔب. حص                       
 

 مجؽ ) ٔبزحوست ُو ٔبزاخّي ( وٌسّمى اًضاؾر اشلي اص ْتر ُّبا  زخاًسا . .29

 ٔب. حص                       ة. خعبٔ 

 

 اخاابث اًـروط

 ذ   ؼٔب   ة   ح   ذ   ؼٔب   ة   ح   ذ ؼ  ٔب   ة   ح   ذ   ؼٔب   ة   ح  

1 .        . 2 .        . 3 .        . 4        . . 

5 .        . 6 .        . 7 .        . 8 .        . 

9 .        . 11 .        . 11         .. 12 .        . 

13 .        . 14 .        . 15         .. 16 .        . 

17 .        . 18 .        . 19 .        . 21 .        . 

21 .        . 22 .        . 23 .        . 24 .        . 

25 .        . 26 .        . 27 .        . 28 .        . 

29 .        . 31 .        . 31 .        . 32 .        . 
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 حْياًخـ 
 

 اًلعة اًلعْيت
 

َّة ٔبو مجموؿة من اًضخعَّّاث اإلوساهَّة ِف  .1 فّن ٔبذيّب ًدٌاول حاذزة ٔبو مجموؿة حواذج ثخـَّق ثضخع

 . تُئة سماهَّة ٔبو ماكهَّة ما

 ذ. اًرساةل      ة. اخلاظرت         ح. اًلعة اًلعْيت             . امللاةل      بٔ 
 

ق: ْتدُف اًلعة ٕاىل اًخبٔزْي ِف .2  اًلازئ  وٕامذاؿَ وجسََخَ ؾن ظًر

 ذ. اًدسَسي ِف اًـرط       . زتط ألحداج    ة. احلواز        ح.  اًخَمَح واًرمز     بٔ 
 

مة ؿَل حنو خاض .3  .مجموؿة من اًوكائؽ اجلزئَة املرتاتعة وامليؼَّ

 دّج ذ. احل           ة. احلواز             ح.  احلحىة         . اًزمان          بٔ 
 

 .اًـيرص اشلي ًحدٔب كامًضا مث ًخىضف ثدزجيًَّا .4

 ذ. احلدّج             ح.  احلحىة             ة. احلواز         . اًزمان          بٔ 
 

 .اًـيرص اشلي ًحدٔب كامًضا مث ًخىضف ثدزجيًَّا .5

 ذ. احلدّج                  اًزمان            ة. احلواز              ح.  احلحىة .أ
 

 امللـــاًــــة
 

َّة، اًّضؤون ِف موضوؿًا ٔبو فىرت ثدٌاول هرثّي، فَنّ  .6  اإلكٌاغ تي اًوخداّنّ  الاهفـال مهنا اًلاًة ًُس احلَاث

 .واخلامتة واًـرط امللدمة وثخضّمن صائق، تبٔسَوة اًفىريّ 

 اًرساةل. ذ            اًلعْيت اًلعة. ح            اخلاظرت. ة              امللاةل. بٔ 
 

لّك ملاةل ؾيوان ًُدله ؿَل مو   .7  ُامتمَفذًا الوؾِا؛ ٔلهَ ٔبول ما ًعاًـَ اًلازئ، فِيحلي ٔبْن ٍىون الضًو

    خعبٔ . ة           حص. بٔ 
 

ا ِف ؾيوان من ًُسْت  الٓثَة اًسامث من واحدت .8  : امللاةل اًسامث اًيت جية ثوافُر

 .والاتخاكز ابجِلّدت ًخّعف. ة         .ًٔلًفاع حىراز كْي من ًوحز. بٔ 

حة. ذ              .فلط واحدت فىرت ًـاجل. ح  ٌس خخدم اًـحازاث املِجوزت واًلًر
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 واحدت من اخلعواث الٓثَة ًُسْت من خعواث امللاةل : .9

 اًخسمةلواًخّحٍرر         ذ.  واًخّحضْي        ة. اًخّيفِذ         ح.  اًخّيلِح اإلؿداذ .أ
 

 .( امللاةل موضوغ ِف والٓزاء احللائق مجؽ ِف امللاةل:) واًخّحضْي .11

 حص             ة. خعبٔ        .أ
 

 .( تعةاةل ومرت سَ س ث مد اِا ِف فلر ض ٔلفاكز وؾر احرثُة اًخيفِذ ِف امللاةل :) .11

 حص            ة. خعبٔ        .أ
 

هَهبا وزظاهة اًاكثة ِف ًلة ملاًخَ وحّصة حر اًيت ًيؼر فهيا ألخْيت اخلعوت ا اًخيلِح واًخحٍرر :) .12

 .(ْتا.اؾحاز 

 حص            ة. خعبٔ       .أ

  
 اًرساةل اًضخعَة

 

اؾٍر ضًاكثة فهيا ؾن م اف ضتة ٔبو حنوُام، ٍى اكة ٔبو كر اعان تُهنام ظدخشالكم مىذوة ًدداذهل  .13

 . ثَهفـاالاو 

 امللاةل               ة. اخلاظرت              ح. اًلعة اًلعْيت           ذ. اًرساةل .أ
 

 واحد من املوضوؿاث الٓثَة ًُست من موضوؿاث اًرساةل  . .14

 اًـخاة ذ.                 ٍْتيئةح. ا             زاؾخذاًلزل                ة. الا .أ
 

 موضوؿاث اًرساةل  . واحد من املوضوؿاث الٓثَة ًُست من .15

 اًفخر اإلُداء              ح. اًـزاء                 ذ. اًضىر                ة. .أ

 

 اًـاظفة. وكَحة ، واإلجياس واًخساظة، اًوضوخ،: اًفٌَّة، من  سامث اًرساةل .16

 خعبٔ     حص          ة. .أ
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 اًخَخَط

 من وحىثَف إبجياس  اخلاظة اًاكثة تَلة خدًد من ظوكَ ٕاؿاذت مث اًيّط، كراءت ؿَل ًلوم هرثّي، فنّ  .17

 ألظيل اًيّط  ظاحة ٔبزاذُا اًيت ومـاهََ تبٔفاكٍز ٕاخالل كْي

 امللاةل                ة. اخلاظرت               ح. اًخَخَط             ذ. اًرساةل .أ
 

 ًُست من َشوظ اًخَخَط .18

ن ألفاكزألفاكز                ة.  هلي ِف ألماهة .أ  املـاّن        ِف هلط ٔبو سايذت تال تدكّة ثدٍو

 احملّدذ    احلجم حدوذ ِف اجلدًد اًيّط  ذ. ٕاػِاز       الاكذحاش من ٔبكوال اًلدماء ح.
 

 واحدت من اخلعواث الٓثَة ًُست من خعواث اًخَخَط .19

ة ألفاكز وحرك اًرئُسة، ألفاكز ة. اس خخراح      . املوضوغ وفِم ألظيّل، اًيّط  كراءت .أ   . اًثاهًو

 ذ. اس خًذاح ٔبفاكز خاظة واظداز ألحاكم        ٕاؿاذت ظَاكة اًيّط تَلخيا اخلاظة . ح.

 

 اًىذاتة اًوػَفِة
 

 املواكف ِف ألصخاض حيخاخَ قرط ًخحلِق ًتمّ  توضوخ املخَلي ٕاىل فىرت هلي ُدفَ نخايبّ  صلك .21

َّة :  احلَاث

 اًىذاتة اًوػَفِّة. ذ            اًخَخَط. ح              اخلاظرت. ة              امللاةل. بٔ 
 

ّة  و ؾلوذ من جماالث  اًىذاتة اًوػَفِة :اإلؿالانث .21 َّة اًّسْي و   اًزواح اًخجاًز   اًـمَ

   ٔب. حص               ة. خعبٔ 
 

 واإلزصاذاث والاس خدؿاءاث، والاؾخذاز، واٍّْتيئة ازّلؾوت تعاكاث من جماالث  اًىذاتة اًوػَفِة : .22

َّة  املَعلاث ِف املس خخدمة اًخـَمي

   ٔب. حص               ة. خعبٔ 
 

ّة؛ .23 ة ابحلاخاث الزثحاظِا ثُـّد اًىذاتة اًوػَفِة رضوًز  ٌَيّاش اًرّضوًز

   ٔب. حص             ة. خعبٔ 
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 امللاةل الاحامتؾَة
 

اهحا رش اذًّة ٔبو احامتؾَّة ٌ عؿَمَّة ٔبو اكذبةٔل سا وفىرت ؿامة ،ٔبو م ظً فّن ٔبذيّب هرثي ثوحض زٔباًي خا .24

ا ابًرباُني ُّ ّد ًؤ  اًاكثة ًو

َّة. ح           اخلاظرت. ة           امللاةل. بٔ   اًىذاتة اًوػَفِّة. ذ         امللاةل الاحامتؾ

 

 ًدٌاول اًىذاة ِف امللاةل الاحامتؾَة : .25

َّة تؼواُر مذّعةل ؤبفاكًزا حلائق. بٔ              حلائق ٔبخداز س َاس َة .ة          احامتؾ

 حلائق ؤبفاكز ذًًِة. ذ                        حلائق ؤبفاكز اكذعاذًة. ح

 

 ثـمتد امللاةل الاحامتؾَة ؿَل  : .26

لِد س  . ثـمتد ؿَل اٌَلة اًخ بٔ       ثـمتد ؿَل اٌَلة اًعـحة ومتَي ٌَخـلِد .ة    َعة، وثيبٔى ؾن اًخَـّ

        

 الٓثَة ًُست من سامث امللاةل الاحامتؾَة  :واحدت من اًسامث  .27

َّة احلَات من وكرُّبا ألًفاع سِوةل .اًعول         ة مذوسعة ٔبو ابإلجياس كعْيت. بٔ                          اًواكـ

 ظـوتة ٔبًفاػِا وتـدُا ؾن اًواكـَة. ذ وحراتعِا                    مـاىهيا وضوخ .ح

 

 ألسَوة
 

لة .28 ر اًخّفىْي ظًر  ألفاكز ٔلذاء وثبًَٔفَ اًالكم هؼم ٔبو املـاّن، ؾن ُّبا ًُـرّب  اًيت واًخّـحْي واًخّعٍو

 اخلَال . وؾرط

َّة امللاةل. ح           اخلاظرت. ة           امللاةل. بٔ   ألسَوة. ذ         الاحامتؾ

 

لة .29 لة مـنّي  موضوغ ِف اخلاظة وجضخهياثَ ومـاهََ ٔبفاكٍز ترّ  ِف اًاكثة ظًر  ٔبساًَة ؾن خًتخَف تعًر

 .هفسَ املوضوغ ِف كٍْي

َّة امللاةل. ح           اخلاظرت. ة           امللاةل. بٔ   ألسَوة. ذ         الاحامتؾ

 

 واحدت من اًعفاث الٓثَة ًُست منن ظفاث ألسَوة .31

 ًـخد ؿَل اخلَال. ذ                   ادلال. ح                اًلوت. اًوضوخ      ة .بٔ 
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 اخلاظرت
 

 . فَّن هرثّي حدًر ًـرّب ؾن وْجة هؼر اًاكثة واهعحاؿاثَ جتاٍ ػاُرت ما ٔبو حاذزة ظازئة ٔبو فىرت ما .31

َّة امللاةل. ح           اخلاظرت. ة           امللاةل. بٔ   ألسَوة. ذ         الاحامتؾ

 

 واحدت من اًسامث الٓثَة ًُسْت من سامث اخلاظرت . .32

ر واًخّـحْيعن اًخّ ْس . ح ذ     دق اًـاظفةظ. ح          كوت اًرتاهَة. ة        . اإلجياسبٔ   ٍو

 

 اًاكثة اشلي ال ًـد من ٔبجرس نخاة اخلاظرت ِف اًـرص احلدًر . .33

 سايذت سم. خربان    ذ خََي وخربان. ٔبمني         ح ٔبمحد. انسك املالئىة       ة. بٔ 

 

 اخاابث اًخـحْي

 ذ   ؼٔب   ة   ح   ذ   ؼٔب   ة   ح   ذ ؼ  ٔب   ة   ح   ذ   ؼٔب   ة   ح  

1 .        . 2 .        . 3 .        . 4 .        . 

5 .        . 6 .        . 7 .        . 8 .        . 

9 .        . 11 .        . 11         .. 12 .        . 

13   .      . 14 .        . 15         .. 16 .        . 

17 .        . 18 .        . 19 .        . 21 .        . 

21 .        . 22 .        . 23 .        . 24 .        . 

25 .        . 26 .        . 27    .     . 28 .        . 

29 .        . 31 .        . 31 .        . 32 .        . 

33 .        . 34 .        . 35 .        . 36 .        . 
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 واؿدؼؼاًل
 

 : )اي مجَُي ٔبِذ واحداثم  ( . هوغ املياذى ِف مجةل  .1

 . ىىرت كْي ملعوذت.  ذ              ىىرت ملعوذت. حؼ         مضاف . ة       امس ؿَل  . بٔ 

 

 : ) ٔباي كاتَي ازلؿاء ٔبحة ذؿايئ  ( . هوغ املياذى ِف مجةل  .2

 . ىىرت كْي ملعوذت.  ذ            ىىرت ملعوذت. حؼ   مضاف . ة      صخهيًا ابملضاف  . بٔ 

 

 ْي ٔبكدي  ( .: )اي خاًًحا اخل هوغ املياذى ِف مجةل  .3

 . ىىرت كْي ملعوذت.  ذ        صخهيًا ابملضاف. حؼ            مضاف . ة       امس ؿَل  . بٔ 

 

 : )اي مـَُل ، اًعاًُة ٔبماهة ِف ؾيلم  ( . هوغ املياذى ِف مجةل  .4

 . ىىرت كْي ملعوذت.  ذ           ىىرت ملعوذت. حؼ            مضاف . ة       امس ؿَل  . بٔ 

 

 : ) اي زاهًحا ٔبال ثخًدَ ٌَخـَاميث ( . هوغ املياذى ِف مجةل  .5

 . ىىرت كْي ملعوذت.  ذ           ىىرت ملعوذت. حؼ  مضاف          . ة        امس ؿَل  . بٔ 

 

 : )اي كَة ، ٔبال ثعرب ؿَل ما ٔبظاتم( . ( ِف مجةل كَةاًضحط اًعحَح ًلكمة ) .6

ن اًضم.  ذ          ثيوٍن اًفذح. حؼ         اًفذحة . ة           اًضمة  . بٔ   . ثيٍو

 

 ( .ٔباي ؿامل اًلَوة اقفر رهوتيا: ) مجةل ِف (ؿامل) لٓخر ُكمة اًعحَح اًضحط .7

ن. حؼ          اًفذحة. ة             اًضمة. بٔ   ن.  ذ          اًفذح ثيٍو  . اًضم ثيٍو

 

 ( . اي ظاحة اًلَة اًىدْي ٔبكديثـرة ُكمة ) ظاحَة ( : )  .8

     هعة حمي ِف اًضم ؿَل مدِن مٌاذى. ة                ابًفذحة مٌعوة مٌاذى. بٔ 

 زفؽ حمي ِف اًضم ؿَل مدِن مٌاذى.  ذ                ابًضمة مرفوغ مٌاذى. حؼ 
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 ( : اي َكثُة ، ٔبال ثـَل ٔبنَّ اًىذاتة فنٌ ثـرة ُكمة )َكثة( ِف مجةل : )  .9

     مٌاذى مدِن ؿَل اًضم ِف حمي هعة .ة               مٌاذى مٌعوة ابًفذحة . بٔ 

 مٌاذى مدِن ؿَل اًضم ِف حمي زفؽ .  ذ                ابًضمة مرفوغ مٌاذى. حؼ 

 

 ( ُوزخاامس اًفاؿي من اًفـي ) .11

 . اًراح.  ذ                     زايجٍ . حؼ             زاحٍ . ة              زايج  . بٔ 

 

 ( ُو ذامامس اًفاؿي من اًفـي )  .11

 .مدَي.  ذ                     مدوم. حؼ               ذامئ. ة                ذاام  . بٔ 

 

 ُو(  اسرتاخ)  اًفـي من اًفاؿي امس .12

 .سازخ. ذ               ُمسرِتخ. حؼ            ُمسرتحي. ة               ُمسرتاخ. بٔ 

 

 ( ُو ٔبخذامس اًفاؿي من اًفـي )  .13

 .ًبٔخذ.  ذ                    بٓخذ. حؼ             مبٔخور. ة              مبٔخذ  . بٔ 

  

 : ( ُو اهلىضامس اًفاؿي من اًفـي )  .14

   ُمٌلِغ .  ذ                 ُمٌلٍغ . حؼ             ُمٌليِض . ة             ُمٌلىض. بٔ 

           

 : ُوَسؽ (  من اًفـي ) امس املفـول .15

   مسموغ مٌَ.  ذ                 ُمسامؽ. حؼ               ُمسَمؽ. ة             مسموغ. بٔ 

           

 : ُو) سلى (  امس املفـول من اًفـي .16

 مسلّي مٌَ. ذ                َمسلوي. حؼ                  َمسليّ .ة             َمسلي. بٔ 

 

 :  ُو ) كاذ ( من اًفـيامس املفـول  .17

     َملِوذ.  ذ                  ملووذ. حؼ                   َملوذّ . ة             َملوذ. بٔ 
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 :امس املفـول من اًفـي ) اس خوى ( ُو .18

            ُمس خَوى .  ذ              ُمس خٍو ؿَََ. حؼ      ُمس خِوي ؿَََ. ة      ُمس خَوى ؿَََ . بٔ 

  

 امس اًفاؿي من اًفـي ) ظاز ( ُو .19

  ظائر . ذ                 ُمعَوز. حؼ         َمعْي ٕاًََ . ة               َمعْي. بٔ 

           

 امس املفـول من اًفـي ) اظعفى ( ُو .21

 .ُمععَف .  ُمععٍف              ذ. ُمععِفى          حؼ. ة           ُمععَفى . بٔ 

 

 امس مفـول يه :ادلةل اًيت ثخضمن  .21

     ُذا اًعاًة ُمخخاز ظفَ من تداًة اًـام. ة             املدزسة ُمخخازت ظالُّبا تـياًة . بٔ 

 اًـامل ُمخخاز موضوغ ذزاس خَ .  ذ    ُذٍ اًعفحة ُمخخازت من كدي اًاكثة . حؼ 

 

 ادلةل اًيت ثخضمن امس فاؿي يه :  .22

     اًوكُت خمخاز من مدٍر الاحامتغ . ة              اًِدًة ُمخخازت من كدي ظاحهبا. بٔ 

 ُذا املدٍر ُمخخاز ٌَلرازاث اًيافـة.  ذ     ُمخخاز احلي ًخخذ اًلرازاث          . حؼ 

 

 : ُو) اهخعاز (  هوغ املِمزت ِف ُكمة .23

 .مذعرفة.  ذ              مذوسعة. حؼ             كعؽ. ة                 وظي. بٔ 

 

 .ٔلّّنا )ٔبحسَن اًىرَي ٌَمحخاح (  ِف مجةل) ٔبحسَن (  نخاتة اهلمزت ِف ُكمةسخة  .24

      ارلايس اًفـي مايض. فـي زاليث رمموس اًفاء                    ة. بٔ 

 مايض اًفـي اًرابؾي .  ذ                      ٔبمر اًفـي اًرابؾي . حؼ 

 

 :ٔلّّنا ٔبثْت اًفذات ابهًرا ( )  ِف مجةل) ٔبىت (  سخة نخاتة اهلمزت ِف ُكمة .25

      حرف رمموس . ة                       اًفاء رمموس زاليث فـي. بٔ 

 ٔبمر اًفـي اًثاليث.  ذ                       معدز ًفـي زابؾي . حؼ 
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 : سخة نخاتة اهلمزت ِف ُكمة ) اؾامتذ ( ِف مجةل ) اؾامتذ املرء ؿَل هفسة كوت ( ٔلّّنا .26

     مايض اًفـي ارلايس . ة                       تداًة الامس وكـت ِف. بٔ 

 معدز ًفـي خاميس .  ذ            ٔبمر اًفـي ارلايس           . حؼ 

 

 ُكمة  ) ذفء (  ٔلّّنا : سخة نخاتة اهلمزت ِف .27

     مفذوخ كدَِا وما مذعرفة ٔلّّنا. ة              مىسوز كدَِا ما مذعرفة ٔلّّنا. بٔ 

 حرف ساهن كدَِا وما مذعرفة ٔلّنا.  ذ          مضموم كدَِا وما مذعرفة ٔلّّنا. حؼ 

 

 سخة نخاتة اهلمزت  ِف ُكمة ل ) حئت ( ٔبّّنا : .28

     ٔلّّنا مىسوزت وما كدَِا مفذوخ. ة              ٔلّّنا مفذوحة ما كدَِا مىسوز. بٔ 

 ٔلّنا مىسوزت وما كدَِا ساهن.  ذ           ٔلّّنا سانية وما كدَِا مىسوز. حؼ 

 

 اًلكمة اًيت خاءْث فهيا اهلمزت مفذوحة ما كدَِا مفذوخ يه : .29

 .سبٔل.  ذ              ًبِٔت. حؼ             مسبةٔل. ة                 ًحدبٔ . بٔ    

 

 :  اًلكمة اًيت خاءْث فهيا اهلمزت مذعرفة ما كدَِا حرف ساهن يه .31

 .جمُزوء.  ذ              َْشء. حؼ             جرِيء. ة                 سامء. بٔ 

 

 اًلكمة اًيت خاءْث اهلمزت فهيا مضمومة ما كدَِا مفذوخ يه :  .31

 .مؤاسز.  ذ               ًؤثر. حؼ              مؤثة. ة              زؤوف. بٔ 

 

 اًلكمة اًيت خاءْث فهيا اهلمزت مذعرفة ما كدَِا ساهن يه :  .32

 .ثًدّؤ.  ذ                  صاظئ. حؼ             ذفء. ة                 فداء. بٔ 

 

 واحدت من ادلي اًخاًَة ثخضمن حرف َشظ خاسم : .33

     ٕارا حلكم نذة. ة              ٕاْن ثدزْش ثيجْح              . بٔ 

 ًوال اًـياًة اإلًَِة ًِطل اًياش .  ذ           َمْن ٍززْغ خًْيا حيعْد خًْيا. حؼ 
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 واحدت من ادلي اًخاًَة ثخضمن اسَوة َشظ كْي خاسم : .34

     ًوال املدازش الهدرش اجلِي . ة   ٕاْن ثخواضْؽ ٌَياش حيحوك         . بٔ 

يم ٍىنْ  حىنْ  هَفام.  ذ                  َمْن ًدزش ًيحج. حؼ   كًر

 

 ًيفـم ( : ْجد من ثحذل ثخضمن ادلةل الٓثَة )  ما .35

   امس َشظ خاسم  . حرف َشظ خاسم                   ة. بٔ 

     كْي خاسم َشظ امس . حرف َشظ كْي خاسم          ذ. حؼ   

 

 اًعفة املض هبة ِف اًلكامث اًخاًَة يه : .36

 .ؿَمي . ذ                 هرَي. حؼ               ٔبهول. ة                نّذاة.بٔ 

 

 املحاًلة ِف اًلكامث اًخاًَة يه :ظَلة  .37

  .وس مي.  ذ               ُُشاغ. حؼ             محراء. ة             فازوق. بٔ 

 

 : ُو) خَسُت ِف املدّزخني : املدّزح اًضاميل واملدّزح اجليويب (  هوغ اًحدل ِف مجةل : .38

              تـغ من لك . حؼ              ثفعَي. ة             .اص امتل .بٔ 

 

ِا تني اًياش)  : كوهل ثـاىل  ِف اًحدل هوغ .39  : ُو(  وثطل ألايم هداًو

 .اص امتل. ذ              لك من تـغ. حؼ              ثفعَي. ة             معاتق.بٔ 

 

 : ُو(  جس خذهرون اًخازخي ٔبجماذٍ )  :  ثـاىل كوهل ِف اًحدل هوغ .41

 .اص امتل. ذ              لك من تـغ. حؼ              ثفعَي. ة             معاتق.بٔ 

 

 ) ثخٔلٔل اًضمُس ٔبصـْتا اشلُحَة ِف املاكن ( . ًـرة اًحدل ِف مجةل : .41

 تدل مدِن ؿَل اًضم . ذ       تدل جمروز. حؼ         تدل مٌعوة. ة      تدل مرفوغ .بٔ 

 

 ( .زٔبًُت املدزسَة حدًلْتا )  : مجةل ِف اًحدل ًـرة .42

 اًضم ؿَل مدِن تدل. ذ       جمروز تدل. حؼ         مٌعوة تدل. ة      مرفوغ تدل. بٔ 
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 ( . ٔبجعحِن اًىذاُة كالفَ  ) : مجةل ِف اًحدل ًـرة .43

 اًضم ؿَل مدِن تدل. ذ       جمروز تدل. حؼ         مٌعوة تدل. ة      مرفوغ تدل. بٔ 

 

 (  اًىذاة ملدمذَكرٔبُث : )  مجةل ِف( ملدمة) ُكمة ٔلخر اًعحَح اًضحط .44

 اًسىون. ذ              اًىرست. حؼ               اًفذحة. ة             اًضمة. بٔ 

 

 واحدت من اًلكامث اًخاًَة امس ماكن زاليث  . .45

رِط. بٔ  ـْ  ُمٌـَرط. ذ              مـروط. حؼ               ُمٌـرِط. ة             َم

 

 : من فـي ٔلهَّ( َمْرَض )  ؿَل(  زيض)  اًفـي من املاكن امس ًُعاػ .46

  اًـني مضازغ مىسوز -ة          اًـني ٔب. مضازؿَ مفذوخ

 مـخي مثال واوي -ذ                مـخي انكط -ح

 

 : من فـي ٔلهَّ( َمْىـَخة)  ؿَل(  نخة)  اًفـي من املاكن امس ًُعاػ .47

  اًـني مضازغ مىسوز -ة          اًـني ٔب. مضازؿَ مفذوخ

 مـخي مثال واوي -ذ                مضموم اًـني -ح

 

 ادلةل اًيت ثخضمن فـاًل مضازؿًا مٌعواًب يه :  .48

     خرح اًـامي ًُسـى ِف مٌاهة ألزط. ة                  ًدسَؽ ِف مٌاهة ألزط. بٔ 

 مل ًَِق اًضاؾر كعَدثَ ٔبمام ادلِوز.  ذ           ٕاْن ثخِق ظل جيـي ضل خمرخا. حؼ 

 

 اًفـي املضازغ املـخي الٓخر اشلي ثلدز احلرنة ؿَل بٓخٍر ٌَثلي ُو : .49

 ٍرىق. ذ             ٔبْن ثيجو. حؼ                    ٍرسم. ة           ٍرؾى. بٔ 

 

 اًفـي املضازغ املـخي الٓخر امليعوة ابًفذحة اًؼاُرت ُو  : .51

 ٔبْن ًدؾو. ذ             حلىٔبْن ً . حؼ               ٔبهت جسـى. ة           مل ًحَق . بٔ 
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 اًفـي املضازغ املـخي الٓخر اشلي ثلدز احلرنة ؿَل بٓخٍر ٌَخـذز ُو : .51

 ًخِن. ذ               ٍرض. حؼ                   ٌسمو. ة            مييش. بٔ 

 

 ادلةل اًيت ثخضمن فـاًل مضازغ مٌعوة ابًفذحة اًؼاُرت ؿَل بٓخٍر يه:  .52

     جية ٔبْن حريض مجَؽ اًياش . ة      ٕاىل مس خوى اًعموحاثجية ٔبْن حرىق . بٔ 

 ًُحلي املدٍر اًعالة حتت هؼٍر .  ُذا اًرخي ًدؾو ٕاىل اخلْي                 ذ .حؼ   

 

 ) جلَسة ِف سخِي ظل خْي من اذهَا وما فهيا ( ِف مجةل)خَسة(  اًضحط اًعحَح ًفاء ُكمة .53

 اًسىون. ذ              اًىرست. حؼ               اًفذحة. ة             اًضمة. بٔ       

 

 معدز املرت من اًفـي ) زمح ( .54

 اسرتحامة. ذ              َزمْحَة واحدت. حؼ              َزمْحَة. ة             ِزمْحَة. بٔ       

 

 معدز املرت من اًفـي ) كال ( .55

ِْةَل . ة              ِكْوةَل . بٔ         كَْوةَل  . كَْوةَل واحدت                ذ. حؼ                 كَ

 

 معدز املرت من اًفـي ) ٔبفاذ ( .56

    ٕافاذت واحدت . ذ              ٕافاذ املـَل. حؼ     املـَل      ٕافاذت. ة              ٕافاذت. بٔ       

           

 معدز اًَِئة من اًفـي ) ماث ( .57

َِْخة. بٔ        َِْخة. حؼ                  ِمْوثَة. ة       واحدت ِم   َمْوثَة . ذ                    ِم

           

  : ادلةل اًيت وزذ فهيا اًـدذ تعوزت حصَحة يه .58

 انئًحا.       ؾرشَ  ازيا انئًحا.            ة. ظـد ؾرشَ  ازِن ٔب. ظـد

 انئٍة.    ؾرشَ  ازيا انئًحا.           ذ. ظـد ؾرشَ  ازًذا ح. ظـد
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  : ادلةل اًيت وزذ فهيا اًـدذ تعوزت حصَحة يه .59

 وؾرشون موػًفا ِف الاحامتغ.             صازك مخسةً ٔب. 

 .            الاحامتغ ِف موػًفا وؾرشٍن مخسةٌ  صازكة. 

 .            الاحامتغ ِف موػٍف  وؾرشون مخسةٌ  صازكح. 

 .    الاحامتغ ِف موػًفا وؾرشون مخسةٌ  صازكذ. 

         

  : ادلةل اًيت وزذ فهيا اًـدذ تعوزت حصَحة يه .61

 .         مجاًل  مخُس  ٔبَسـِن.        ة. ٔب. ٔبَسـِن مخَس مجٍي 

 .         مجيٍ  مخُس  ٔبَسـِن.        ذ.  مجيٍ  مخسةُ  ٔبَسـِنح. 

   

  : ادلةل اًيت وزذ فهيا اًـدذ تعوزت حصَحة يه .61

مئٍة  ـِ مئةٍ  ٔبًٍف  ؿام اىْتىىة.         ومخسٍة وجسـنئب. اىْتىى ؿام ٔبًٌف وجس ـِ          وجسـني ومخٍس  وجس

مئةٍ  ٔبًٍف  ؿام اىْتىىح.  ـِ مئةٍ  ٔبًٍف  ؿام اىْتىىذ.         وجسـني ومخسةٍ  وجس ـِ          وجسـون ومخسةٍ  وجس

 

  : ادلةل اًيت وزذ فهيا اًـدذ تعوزت حصَحة يه .62

 مىذحيت.       ِف كعةً  ؾرشتَ  جسؽَ  ة. ٕانّ كعًة ِف مىذحيت.        ؾرشتَ  جسـةَ  ٔب. ٕانّ 

 مىذحيت.       ِف كعةٍ  ؾرشتَ  جسؽَ  مىذحيت.        ذ. ٕانّ  ِف كعةً  ؾرشَ  جسؽَ  ح. ٕانّ 

 

  : ادلةل اًيت وزذ فهيا اًـدذ تعوزت حصَحة يه .63

 .      ذواًل  جسؽَ  زٔبًت. ة.                 ذولٍ  جسـةَ  زٔبًت. بٔ 

 .  ذولٍ  جسؽَ  زٔبًت. ذ.                ذولٍ  جسؽُ  زٔبًت. ح

  

 واحدت من اًلكامث الٓثَة معدز ًفـي  زاليث : .64

 ٔب. نخاتة        ة. اس خلالل            ح. اهخـاص                 ذ. ثلّدم
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 واحدت من اًلكامث الٓثَة معدز ًفـي  زابؾي  : .65

 ذ. ثلّدم         ٔب. نخاتة        ة. احرتام              ح. سحَلة        

 

 واحدت من اًلكامث الٓثَة معدز ًفـي  خاميس  : .66

 ٔب. نخاتة        ة. احرتام             ح. سحَلة                  ذ. مساحمة

 

 واحدت من اًلكامث الٓثَة معدز ًفـي  سدايس  : .67

 ٔب. نخاتة        ة. اس امتغ             ح. اس متراز                ذ. مساحمة

 

 معدز اًفـي اخرّض    : .68

 ٔب. اخضَضاز        ة. اخضاز         ح. اخرضاز            ذ. اخرضٌ 

 

 معدز اًفـي كّرة    : .69

ة               ذ. كُرةٌ   ٔب. ثلاُزة            ة. ثلّرة           ح. ثلًر

 

 فـي املعدز حاكثُـف    : .71

 ذ. ٔبنخف             ٔب. نخف           ة. َكثْـف           ح. حاكثَـف  

 

 املعدز اًرصحي من اًفـي ازًتة :  .71

حة           ح. ازثَاتة            ذ.ازثَاة  ٔب.ٕازثَاة              ة. ًز

 

ًَا معدًزا واحدت من ادلي الٓثَة ثخضمن .72  : يه ممي

        اٍهناًة من ُملرتةٌ  اًـداء. ة        اًفجر معَؽ حىت ٔب.اهخؼرثم  

 ( مفاسا ٌَمخلني ٕانّ . ) ذ                   كًدا موؿدان ٕانّ . ح 

 

ًَا معدًزا واحدت من ادلي الٓثَة ثخضمن .73  : يه ممي

        وظي املسافر َمْعََؽ اًفجر. ة        ٔب.ذخي اجليدي ِف ْمبَِوى حعني  

اك. ذ           َمْوِؿدان كُرة ابة املدزسة . ح  ـَ  وفلم ظل ِف َمْس
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ًَا معدًزا ادلي الٓثَة ال ثخضمنواحدت من  .74  : يه ممي

        ِف كراءت اًلربٓن َمْوِؾؼة. ة  .                       جنات اًعدق ِف ٔب.  

 ابًـمي اًيّاش َمْسبةَل ؾن هفّضم ٔبْقنِ . ذ          املَْوِزذ اًـذة نثْي اًزحام. ح      

 

 هـامك  اًياؾي( .سخة نخاةل ألًف ِف اًلكمة اًيت حتْتا خط : )  .75

 وكـْت ِف الامس اًزائد ؿَل زالزة ٔبحرف كْي مس حوكة تَاء . . بٔ 

 مٌلَحة ؾن واو ِف اًفـي اًثاليث . . ة

 مٌلَحة ؾن ايء ِف اًفـي اًثاليث  . ح

 مٌلَحة ؾن واو ِف الامس اًثاليث . ذ

 

 سخة نخاةل ألًف ِف اًلكمة اًيت حتْتا خط : ) اس خَلى اًراؾي تني الاقيام ( . .76

 اًفـي اًزائد ؿَل زالزة ٔبحرف كْي مس حوكة تَاء .وكـْت ِف  . بٔ 

 . تَاء مس حوكة كْي ٔبحرف زالزة ؿَل اًزائد الامس ِف وكـْت  . ة

 . تَاء مس حوكة ٔبحرف زالزة ؿَل اًزائد الامس ِف وكـْت  . ح

 . تَاء مس حوكة ٔبحرف زالزة ؿَل اًزائد اًفـي ِف وكـْت  . ذ

 

 : خط حتخَ ذما حصَحة نخاتة ُنخخت اًلكمة اًيت  .77

           كعة اًراوي زوا. ة              خعمَ ؿَل احملازة كضا.بٔ 

 املايض ظفحة اًرخي ظوا.ذ           ظَحَ ًخحلِق وازلٍ الاجن زخا. ح

 

 : خط حتخَ ذما حصَحة نخاتة ُنخخت اًيت اًلكمة .78

           اًرخي تبٔخالكَ سام. ة              املؤمن زتَّ ذؾى .بٔ 

 اًعفي من اًلرق جنى .ذ           املِيدش اًـامزت تيا. ح

 

 : خط حتخَ ذما حصَحة نخاتة ُنخخت اًيت اًلكمة .79

 املسَل زتَّ           ذؾىاملزازغ ألُشاز              ة.  سلأب.

 اًززغ ِف ألزط  هـمـااًعفي ألًـاة               ذ. زماح. 
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 :   ادلةل اًيت خاءْث فهيا ) مك ( اس خفِامِة يه .81

         مك ؿالمًة حرسْث ؟.ة                 من ٔبدٍ ضل مل ثسلٍ ٔبمم. مك.بٔ 

 مك مٍِي مضَُت ِف سخِي ظل .. ذ        مك من ًَةٍل سِرَث ؿَل زاحْتم . ح

 

 . ( مك ٕاخوت ًيا ماثوا من اجلوغ( ِف مجةل : )  ٕاخوتاًضحط اًعحَح لٓخر ُكمة )  .81

ن ن اًفذح     ذ. اًسىون ٔب.ثيٍو ن اًىرس       ح. ثيٍو  اًضم      ة. ثيٍو

 

 :   : ) مك ترًئا حفرَث ؟ ( ِف مجةل) ترًئا (  ثـرة ُكمة .82

 متَّي مٌعوة. ذ     مضاف ٕاًََ . ح      حال مٌعوة .ة     . مفـول تَ مٌعوة.بٔ 

 

 : يه راث متَّي ثضميْت  اًيت ادلةل .83

  ثساًظا ألزط افرتص يا .ة             اًـمي ِف ٕاتداؿًا ٔبنرث ٔبخوك .بٔ    

 فضةً  خامتًا اًـٌرس ًخس. ذ                  هؼافةً  املدًية ٔبمجي ما. ح   

 

 : يه وس حة متَّي ثضميْت  اًيت ادلةل .84

  ًخسُت خامتًا فضةً  .ة              اص خّد اجلّو جروذتً  .بٔ    

ُت ِزظاًل متًرا . ح     ثلّدم ًالمذحان ؾرشون ظاًًحا . ذ           اصرًت

 

 : يه وس حة متَّي ثضميْت  اًيت ادلةل .85

  ؾيدي ذًياًزا حدًًدا .ة            اًرخي ٔبنرث حتماًل من اًفذات.بٔ  

 هل سةًل هرًسا. ذ                      ٔبخدُث هََو ؿدًسا. ح 

 

ًحا  .86  (. ٔبسال اٍمتَّي اإلُّبام ؾن ؿالكة  : ) ًخفوق ظازق ؿَل ٔبكراهَ ثدًز

 ٔب .اًفـي ابًفاؿي    ة.اًفـي ابملفـول تَ   ح. املحخدٔب ابخلرب   ذ. ؾن مجةل اًخـجة 
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 . ٕاحدى ادلي الٓثَة ثخضمن اًَسا ذميوؿًا من اًرصف .87

 ٔب.ٔبهمت زحامء            ة. ذخَُت اًحياء       ح. ُذا ًلاء مجَي     ذ. ٕاهَّ حزاء َمن َيعئ

 

 .ا ٔبظََةٕاحدى اًلكامث الٓثَة اهلمزت فهي .88

 ٔب.ظَـاء               ة. اتخداء              ح. صلاء              ذ. ؾعاء

 

 : ادلةل اًيت نخة فهيا الامس امليلوض تعوزت حصَحة ِف ادلي الٓثَة  .89

 ٔب.وكف كايٌض ِباهيب             ة.كاتٌَت كاٍط  ِف احملوكة        

 كاٍط ماُرٌ ٔبهَت ح. مرزُث تلايٍض ماٍُر           ذ. 

 

 : ادلةل اًيت نخة فهيا الامس امليلوض تعوزت حصَحة ِف ادلي الٓثَة  .91

 ٔب.ُذا خايٌب مددغ                  ة.اي ٔبوسان ، ٔبهت فاّن .        

 ح.ٔبهت اًحاُّن                       ذ. نيُت ظاواًي ٌَرس ِف كَيب 

 

 : ادلةل اًيت نخة فهيا الامس املمدوذ تعوزت حصَحة ِف ادلي الٓثَة  .91

 ٔب.مرزُث تعحراٍء كاحةل                ة.ُذٍ حصراٌء كاحةل       

 ح. خَسُت ِف اًعحراَء اًلاحةل         ذ. معَُت ِف حصراَء كاحةل

 

ا من ػِوزُا اًثلي   .92 ـً ا مٌ  : اًلكمة اًيت ثلدز احلرنة ؿَل بٓخُر

 رضاء         ة. ٕاتخداء             ح. احلاسم           ذ.ذؿأب.اخل

ا من ػِوزُا اًخـذز  .93 ـً ا مٌ  : اًلكمة اًيت ثلدز احلرنة ؿَل بٓخُر

 ٔب.ظلرى         ة. وفاء             ح. اًلايض               ذ.تلاء

 

 : ثـرة ُكمة ) زاغٍ ( ِف مجةل ) ُكنك زاغٍ وُكنك مسؤول ؾن زؾَّخة ( .94

ن اًىرس                           ٔب.خرب مرفوغ ابًضمة امللدزت          ة. امس جمروز تدٌٍو

ن اًىرس  ح. فاؿي مرفوغ ابًضمة امللدزت        ذ.مضاف ٕاًََ جمروز تدٌٍو
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 (صلراء فذاتٍ  ؿَل اجلامـة ِف ثـرفت)  مجةل ِف(  صلراء)  ًلكمة اًعحَح اًضحط .95

 اًسىون.ذ               اًفذحة. ح             اًىرست. ة         اًضمة.بٔ 
 

 اًضحط اًعحَح ًلكمة ) ؿَامء ( ِف مجةل ) ذخي ؿَامء ٕاىل احلي( .96

ن اًضم       ٔب.اًضمة         ة. اًىرست             ح. اًفذحة               ذ.ثيٍو
 

 الامس امليلوض ِف ألسامء اًخاًَة ُو :  .97

 ة. ظدًلي             ح. املِخِدي           ذ.ازلهَا              ٔب.خالء 

 

 ( . رزوت: )  ُكمة جتمؽ .98

 ُرزا. ذ                ُرزى. ح               رّزاث. ة            رزاويّ .بٔ    
 

 الامس املمدوذ ذما ًبِٔت ُو :  .99

 ة. املرزم            ح. صاٍك            ذ.اًـايل              ٔب.س ياء
 

 ادلةل اًيت ثخضمن اًَسا مٌلوًظا يه  :  .111

 ٔب.اًضاة ألزذّّن مجَي              ة. ٔبيخ مسافٌر كًدا          

 ح. وظِن ؾٍزز ؿََيا               ذ.ُذا اًضايك وراك املض خىك ؿَََ
 

 :   ُكمة ) تضؽ ( ثدل ؿَل اًـدذ من  .111

  ( 9 -3. )ذ(        8 – 3(      ح. )  7 -3(       ة.)  3 -1) ٔب.

              

 :   ( ثدل ؿَل اًـدذ من  هَفُكمة )  .112

               ( 9 -3(       ذ. ) 8 – 3(      ح. )  7 -3ة.)        ( 3 -1ٔب.) 

 

 اخاابث اًلواؿد

 ٔب   ة   حؼ   ذ   ٔب   ة   حؼ   ذ   ٔب   ة   حؼ   ذ   ٔب   ة   حؼ   ذ  

1 .        . 2 .        . 3 .        . 4 .        . 
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5 .        . 6 .        . 7 .        . 8 .        . 

9 .        . 11 .        . 11         .. 12 .        . 

13 .        . 14 .        . 15         .. 16 .        . 

17 .        . 18 .        . 19 .        . 21 .        . 

21 .        . 22 .        . 23 .        . 24 .        . 

25 .        . 26 .        . 27 .        . 28 .        . 

29 .        . 31 .        . 31 .        . 32 .        . 

33 .        . 34 .        . 35 .        . 36 .        . 

37 .        . 38 .        . 39 .        . 41 .        . 

41 .        . 42 .        . 43 .        . 44 .        . 

45 .        . 46 .        . 47 .        . 48 .        . 

49 .        . 51 .        . 51 .        . 52 .        . 

53 .        . 54 .        . 55 .        . 56 .        . 

57 .        . 58 .        . 59 .        . 61 .        . 

61 .        . 62 .        . 63 .        . 64 .        . 

65 .        . 66 .        . 67  .       . 68 .        . 

69 .        . 71 .        . 71 .        . 72 .        . 

73 .        . 74 .        . 75 .        . 76 .        . 

77 .        . 78 .        . 79 .        . 81 .        . 

81  .       . 82 .        . 83 .        . 84 .        . 

85 .        . 86 .        . 87 .        . 88 .        . 

89 .        . 91 .        . 91 .        . 92 .        . 

93 .        . 94 .        . 95   .      . 96 .        . 

97 .        . 98 .        . 99 .        .  .        . 

 


